
У К Р А Ї Н А
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

ПРОТОКОЛ

пленарного засідання сьомої сесії

22 грудня 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.

Перед початком сесії головуюча повідомила, що на засідання прибули 
представники національної скаутської організації України «Пласт» для передачі 
Віфлеємського Вогню Миру. Запросила до слова голову обласного осередку 
організації «Пласт» в Хмельницькій області -  Віктора Годного. По завершенню 
пленарного засідання депутати мали можливість взяти частинку вогню.

Головуюча поінформувала, що на пленарному засіданні сьомої 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)

Перед початком засідання голова обласної ради, перший заступник 
та заступник голови обласної ради вручили відзнаки Верховної Ради України.

Г оловуюча поінформувала, що пленарне засідання сьомої сесії проходить 
за допомогою модернізованої системи електронного голосування «Віче». 
Звернула увагу на запропоновану спеціальну пам’ятку для роботи з пультом, 
зазначивши, що у разі питань можна звернутися до працівників виконавчого 
апарату. Висловила сподівання, що оновлена програма значно полегшить сесійну 
роботу, допоможе працювати ще ефективніше та оперативніше. Наголосила, 
що осучаснення системи голосування стало можливим завдяки злагодженій 
співпраці усього депутатського корпусу.

Головуюча також повідомила, що на пленарне засідання сьомої 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.

Головуюча поінформувала, що на засіданні присутній народний депутат 
України Сергій Мандзій, керівники окремих обласних організацій, установ, 
закладів 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 сьомої сесії обласної ради.

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка повідомила,
що до першого блоку питань включено 72 питання, 
запропоновані головою обласної ради та оприлюднені
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на офіційному сайті відповідно до вимог Закону України 
«Про доступ до публічної інформації», а також розглянуті 
на засіданнях постійних комісій та президії обласної ради 
відповідно до вимог статті 31 Регламенту. Порядок денний 
роздано депутатам під час реєстрації.

Віолета Лабазюк, ПРОПОЗИЦІЯ:
головуюча Проєкт порядку денного у частині із 72 питань (в тому

числі депутатські запити) прийняти за основу порядку 
денного пленарного засідання 7 сесії.

ПРОПОЗИЦІЮ ПІДТРИМАНО: 
за -  55 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  4

Перед озвученням пропозицій до порядку денного головуюча 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 7 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 звернення депутатів Хмельницької обласної 
ради до Президента України та Голови Верховної Ради 
України про недопущення закриття стаціонарних 
поштових відділень «УКРПОШТИ»» (з ініціативи 
більшості постійних комісій та президії обласної ради).

ПРОПОЗИЦІЮ ПІДТРИМАНО: 
за -  44 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  15
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Віолета Лабазюк,
головуюча

Віолета Лабазюк,
головуюча

Віолета Лабазюк,
головуюча

ПРОПОЗИЦІЯ:
Включити до порядку денного питання «Про звернення 
депутатів Хмельницької обласної ради до Президента 
України та Верховної Ради України щодо 
неприпустимості набрання чинності Закону України «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
законодавчих актів України щодо забезпечення 
збалансованості бюджетних надходжень» (реєстр. № ВР 
5600)» (з ініціативи більшості постійних комісій 
та президії обласної ради). Постійна комісія з питань 
бюджету та фінансів рекомендувала голові ради 
не включати зазначене питання до проєкту порядку 
денного.

ПРОПОЗИЦІЮ ВІДХИЛЕНО: 
за -  31 
проти -  0 
утримались -  5 
не голосували -  23

ПРОПОЗИЦІЯ:
Включити до порядку денного питання «Про звернення 
депутатів Хмельницької обласної ради до Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України та обласних рад 
України щодо здійснення невідкладних заходів 
із забезпечення фінансової спроможності районних рад» 
(з ініціативи більшості постійних комісій та президії 
обласної ради).

ПРОПОЗИЦІЮ ПІДТРИМАНО: 
за -  40 
проти -  0 
утримались -  4 
не голосували -  15

ПРОПОЗИЦІЯ:
Включити до порядку денного питання «Про внесення 
змін до обласної програми розвитку та підтримки 
комунальних закладів охорони здоров’я Хмельницької 
обласної ради на 2021 роки» (з ініціативи постійних 
комісій та президії обласної ради).
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Віолета Лабазюк,
головуюча

Віолета Лабазюк,
головуюча

Віолета Лабазюк,
головуюча

ПРОПОЗИЦІЮ ПІДТРИМАНО: 
за -  56 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  3

ПРОПОЗИЦІЯ:
Включити до порядку денного питання «Про Програму 
фінансової підтримки функціонування Агенції 
регіонального розвитку Хмельницької області на 2022 рік» 
(з ініціативи більшості постійних комісій та президії 
обласної ради). Питання включити у блок питань, які 
стосуються програм, після питання «Про виконання 
Обласної програми розвитку культури і духовності 
на період до 2020 року» (після питання за номером 60).

ПРОПОЗИЦІЮ ПІДТРИМАНО: 
за -  48 
проти -  1 
утримались -  7 
не голосували -  3

ПРОПОЗИЦІЯ:
Включити до порядку денного питання «Про утримання 
учнів (вихованців) у закладах освіти із збереженням 
у складі інтернату з цілодобовим повним утриманням 
учнів (вихованців) за рахунок коштів обласного бюджету» 
(з ініціативи постійних комісій з питань охорони здоров’я 
та соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, 
молоді та спорту та з питань управління комунальною 
власністю та приватизації, а також президії обласної 
ради).

ПРОПОЗИЦІЮ ПІДТРИМАНО: 
за -  55 
проти -  0 
утримались -  1 
не голосували -  3

ПРОПОЗИЦІЯ:
Включити до порядку денного питання «Про звернення 
депутатів Хмельницької обласної ради до Президента

5



України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 
України з приводу належного фінансового забезпечення 
сфери охорони здоров’я» (з ініціативи президії обласної 
ради).

ПРОПОЗИЦІЮ ПІДТРИМАНО: 
за -  55 
проти -  0 
утримались -  1 
не голосували -  4

Депутати обласної ради внесли пропозиції і доповнення до порядку
денного.

ВИСТУПИЛИ: Аліна Коваль, депутатка обласної ради (фракція
«Європейська Солідарність»), яка внесла пропозицію 
включити до порядку денного питання «Про звернення 
депутатів Хмельницької обласної ради до Президента 
України, Верховної Ради України та Г енерального
прокурора України щодо неприпустимості переслідування 
опозиції».

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

депутатів Хмельницької обласної ради до Президента 
України, Верховної Ради України та Генерального
прокурора України щодо неприпустимості переслідування 
опозиції» (ініціатор -  депутатка обласної ради Аліна 
Коваль).

ПРОПОЗИЦІЮ ВІДХИЛЕНО: 
за -  15 
проти -  3 
утримались -  5 
не голосували -  36

Депутати обласної ради затвердили порядок денний пленарного засідання 
сьомої сесії обласної ради в цілому.
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ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ: 
за -  58 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  1

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про звіт голови обласної ради Віолети ЛАБАЗЮК.
2. Про звіт голови Хмельницької обласної державної адміністрації 

Сергія ГАМАЛІЯ про здійснення обласною державною адміністрацією 
делегованих їй Хмельницькою обласною радою повноважень.

3. Про зняття з розгляду депутатських запитів.
4. Про продовження терміну розгляду депутатських запитів.
5. Про депутатський запит Світлани ПАВЛИШИНОЇ щодо виділення 

з обласного бюджету коштів на оплату робіт згідно проєктно-кошторисної 
документації по проєкту технічного переоснащення теплових мереж та котельні 
Ленковецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

6. Про депутатський запит Аліни КОВАЛЬ щодо виділення з обласного 
бюджету коштів на придбання пересувного цифрового мамографа для КНП 
«Хмельницький обласний протипухлинний центр» Хмельницької обласної ради.

7. Про депутатський запит Тетяни КРУПИ щодо виділення з обласного 
бюджету коштів на ремонт та облаштування приміщення комунальної установи 
«Публічна бібліотека» Ямпільської селищної ради Шепетівського району.

8. Про депутатський запит Юрія СМАЛЯ щодо проведення 
капітального ремонту ділянки автомобільної дороги від траси Н-03 до сіл 
Верхняки та Миролюбне Миролюбленської територіальної громади 
Хмельницького району.

9. Про депутатський запит Михайла ПУХКОГО щодо виділення
з обласного бюджету коштів Хмельницькому університету управління та права 
імені Леоніда Юзькова на відновлення регіонального замовлення до
минулорічних показників та на ремонт даху адміністративного корпусу.

10. Про депутатський запит Віктора БУРЛИКА щодо виділення
з обласного бюджету коштів для виготовлення проєктно-кошторисної 
документації на проведення капітального ремонту або реконструкції 25
метрового басейну Хмельницького обласного центру фізичного виховання 
учнівської молоді.

11. Про депутатський запит Віктора БУРЛИКА щодо недопущення 
забудови Національного природного парку «Подільські Товтри».

12. Про депутатський запит Віктора ЧУБАРЯ щодо затягування
досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного
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реєстру досудових розслідувань 11 лютого 2021 року за № 12021400000000065.
13. Про депутатський запит Оксани НАТАЛЬСЬКОЇ щодо виділення 

з обласного бюджету коштів на придбання автобуса для Хмельницького 
фахового музичного коледжу ім. В. І. Заремби.

14. Про депутатський запит Олександра ПАЛІЯ щодо виділення 
з обласного бюджету коштів для завершення робіт з приєднання 
трансформаторної підстанції обслуговуючого кооперативу «Садівниче 
товариство Левада-Гречани» до електромереж АТ «Хмельницькобленерго».

15. Про депутатський запит Галини КАРНАСЕВИЧ щодо виділення 
з обласного бюджету коштів на капітальний ремонт сходового маршу 
Лісоводського будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів.

16. Про депутатський запит Андрія КОЗЮРИ щодо фінансування систем 
блискавкозахисту та протипожежного захисту в закладах освіти м. Нетішин.

17. Про депутатський запит Андрія КОЗЮРИ щодо передбачення
в обласному бюджеті на 2022 рік коштів на закупівлю лікувального харчування 
для хворих на муковісцидоз.

18. Про депутатський запит Андрія КОЗЮРИ щодо передбачення
в обласному бюджеті на 2022 рік коштів на ремонт ділянки дороги протяжністю 
20 км з міста Нетішина до села Лютарка Ізяславської територіальної громади.

19. Про депутатський запит Вадима ЛОЗОВОГО щодо виділення
з обласного бюджету коштів для виготовлення проєктно-кошторисної 
документації на проведення ремонтно-реставраційних робіт пам’ятки 
архітектури національного значення Вежа-каплиця аріанська (соціанська) 
у с. Тихомель Ямпільської територіальної громади Шепетівського району.

20. Про депутатський запит Ігоря ГАЯ щодо будівництва
та облаштування дитячого спортивного майданчика для Кадиєвецького ліцею 
Орининської територіальної громади Кам’янець-Подільського району.

21. Про затвердження розпоряджень голови обласної ради.
22. Про призначення ПОБЕРЕЖНОГО Анатолія Івановича на посаду 

директора комунального некомерційного підприємства «Хмельницький 
обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» Хмельницької 
обласної ради.

23. Про припинення шляхом ліквідації Вовковинецької гімназії
Хмельницької обласної ради.

24. Про припинення шляхом ліквідації Орининської гімназії
Хмельницької обласної ради.

25. Про створення Яблунівського психоневрологічного інтернату.
26. Про встановлення розміру статутного капіталу комунального

некомерційного підприємства «Хмельницький обласний
фтизіопульмонологічний медичний центр» Хмельницької обласної ради.

27. Про внесення змін до рішення обласної ради від 16 червня 2021 року 
№ 21-5/2021 «Про Перелік об’єктів малої приватизації (окреме майно) спільної
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власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області, 
що підлягають приватизації у 2021 році».

28. Про надання згоди на поділ земельної ділянки.
29. Про внесення змін до рішення обласної ради від 25 квітня 2007 року 

№ 26-8/2007 «Про затвердження Порядку списання матеріальних цінностей 
з балансу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
області» (зі змінами).

30. Про надання дозволу на списання матеріальних цінностей з балансу 
підприємств, закладів та організацій -  об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області.

31. Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна 
у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької 
області з комунальної власності Летичівської селищної ради Хмельницького 
району Хмельницької області.

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

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

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

35. Про безоплатну передачу індивідуально визначеного майна
із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької 
області у комунальну власність Волочиської міської ради Хмельницького району 
Хмельницької області.

36. Про безоплатну передачу індивідуально визначеного майна
із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької 
області у комунальну власність Кам’янець-Подільської міської ради Кам’янець- 
Подільського району Хмельницької області.

37. Про безоплатну передачу індивідуально визначеного майна
із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької 
області у комунальну власність Антонінської селищної ради Хмельницького 
району Хмельницької області.

38. Про безоплатну передачу індивідуально визначеного майна
із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької 
області у комунальну власність Щиборівської сільської ради Хмельницького 
району Хмельницької області.

39. Про безоплатну передачу індивідуально визначеного майна
із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької
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області у комунальну власність Наркевицької селищної ради Хмельницького 
району Хмельницької області.

40. Про безоплатну передачу індивідуально визначеного майна 
із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької 
області у комунальну власність Новодунаєвецької селищної ради Кам’янець- 
Подільського району Хмельницької області.

41. Про делегування окремих повноважень Хмельницької обласної ради 
Хмельницькій обласній державній адміністрації.

42. Про внесення змін до рішення обласної ради від 15 вересня 2021 
року № 26-6/2021 «Про затвердження тарифів на платні соціальні послуги на 
2021 рік».

43. Про внесення змін до рішення обласної ради від 27 вересня 2018 
року № 28-21/2018 «Про програму фінансової підтримки об’єктів спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області на 2018 
-  2022 роки» (зі змінами).

44. Про обласну програму погашення заборгованості із заробітної плати 
та інших обов’язкових платежів обласної фірми «Кіновідеопрокат» 
та Хмельницької обласної фірми «Фармація».

45. Про програму сприяння розвитку добровільної пожежної охорони, 
популяризації добровольчого пожежного руху в населених пунктах 
Хмельницької області на 2022 -  2026 роки.

46. Про програму розвитку волейболу у Хмельницькій області на 2022 -  
2026 роки.

47. Про обласну програму розвитку та підтримки комунальних закладів 
охорони здоров’я Хмельницької обласної ради на 2022 рік.

48. Про обласну цільову соціальну програму «Молодь Хмельниччини» 
на 2022 -  2025 роки.

49. Про цільову соціальну програму національно-патріотичного
виховання у Хмельницькій області на 2022 -  2025 роки.

50. Про програму підвищення енергоефективності Хмельницької області 
на 2022 -  2026 роки.

51. Про програму «Питна вода Хмельниччини» на 2022 -  2026 роки.
52. Про внесення змін до Програми відновлення та розвитку

комунального підприємства «Аеропорт Хмельницький» на 2018 -  2022 роки.
53. Про внесення змін до обласної програми централізованого

забезпечення медичних закладів медичним обладнанням, медикаментами 
та виробами медичного призначення на 2021 -  2023 роки.

54. Про внесення змін до обласної цільової соціальної програми 
розвитку фізичної культури і спорту на 2018 -  2021 роки.

55. Про виконання Плану заходів з реалізації Стратегії регіонального 
розвитку Хмельницької області на 2018 -  2020 роки.

56. Про виконання обласної комплексної програми соціальної підтримки
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учасників АТО, операції Об'єднаних сил, членів їх сімей, сімей загиблих 
учасників АТО, операції Об'єднаних сил, постраждалих учасників Революції 
Гідності, учасників-добровольців, які брали участь у захисті територіальної 
цілісності та державного суверенітету на Сході України та вшанування пам’яті 
загиблих на 2019 -  2020 роки.

57. Про виконання обласної програми архівної справи на 2018 -  2021 
роки.

58. Про виконання програми формування страхового фонду 
документації Хмельницької області на 2018 -  2021 роки.

59. Про виконання програми збереження об’єктів культурної спадщини 
Хмельницької області на 2015 -  2020 роки.

60. Про виконання Обласної програми розвитку культури і духовності 
на період до 2020 року.

61. Про Програму фінансової підтримки функціонування Агенції 
регіонального розвитку Хмельницької області на 2022 рік.

62. Про Програму економічного та соціального розвитку Хмельницької 
області на 2022 рік.

63. Про обласний бюджет Хмельницької області на 2022 рік.
64. Про Антикорупційну програму Хмельницької обласної ради на 2022 

-  2025 роки.
65. Про внесення змін до рішення обласної ради від 08 квітня 2021 року 

№ 47-4/2021
66. Про обласний конкурс «Г ордість Хмельниччини».
67. Про обласну премію імені Володимира Ґериновича за кращу роботу 

у галузі історико-культурних та краєзнавчих досліджень.
68. Про план роботи обласної ради на 2022 рік.
69. Про проголошення 2022 року Роком Української повстанської армії.
70. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України з приводу 
належного фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я.

71. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Президента 
України, Верховної Ради України, Генерального прокурора України щодо 
результатів розслідування Pandora Papers.

72. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Кабінету 
Міністрів України щодо забезпечення права дітей з особливими освітніми 
потребами на психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги 
в інклюзивно-ресурсних центрах.

73. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Президента 
України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо 
неприпустимості наступу на фінансову спроможність місцевого самоврядування.

74. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Президента 
України та Голови Верховної ради України про недопущення закриття
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стаціонарних поштових відділень «УКРПОШТИ».
75. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України та обласних рад України щодо 
здійснення невідкладних заходів із забезпечення фінансової спроможності 
районних рад.

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

77. Про утримання учнів (вихованців) у закладах освіти із збереженням 
у складі інтернату з цілодобовим повним утриманням учнів (вихованців) 
за рахунок коштів обласного бюджету.

78. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Президента 
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України з приводу 
належного фінансування забезпечення сфери охорони здоров’я.

1. Про звіт голови обласної ради Віолети ЛАБАЗЮК

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, голову обласної ради, яка
повідомила, що звіт та проєкт рішення з цього питання 
надіслано депутатам на електронні адреси, а також вона 
прозвітувала про основні ініціативи та напрацювання 
спочатку скликання, наголосила на проблемах, які 
довелося вирішувати першочергово, зупинилася 
на досягненнях у діяльності керівництва та депутатського 
корпусу ради, окреслила завдання та виклики, які стоять 
перед обласною радою та над чим потрібно працювати 
у подальшому.

Віолета Лабазюк відповіла на запитання депутатів обласної ради: Світлани 
Лукомської (фракція «За конкретні справи») -  щодо роботи комунальних 
закладів соціального захисту, зокрема їх керівників; Сергія Яковлева (фракція 
«ВО «Батьківщина») -  щодо об’єднавчих принципів у роботі з депутатським 
корпусом.

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення «Про звіт голови обласної ради Віолети
за -  57 ЛАБАЗЮК» прийняти як рішення ради.
проти -  0
утримались -  0
не голосували -  3
(результати поіменного
голосування додано)

(Рішення № 1-7/2021 додано)
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. Про звіт голови Хмельницької обласної державної адміністрації 
Сергія ГАМАЛІЯ про здійснення обласною державною адміністрацією 
делегованих їй Хмельницькою обласною радою повноважень

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка повідомила,
що відповідно до пункту 28 частини першої статті 43 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
на пленарному засіданні ради передбачається 
заслуховування звіту голови державної адміністрації. Звіт 
та проєкт рішення опубліковано на вебсайті обласної ради, 
а також надіслано депутатам на електронні адреси.

ВИСТУПИЛИ: Вадим Лозовий, депутат обласної ради (фракція
«За конкретні справи»), який запропонував з метою 
економії часу для подальшого розгляду важливих питань 
порядку денного звіт голови обласної державної 
адміністрації взяти до відома, не заслуховуючи його.

Сергій Гамалій, голова обласної державної
адміністрації -  прозвітував про здійснення обласною 
державною адміністрацією делегованих їй Хмельницькою 
обласною радою повноважень.

Сергій Гамалій відповів на питання депутатів обласної ради: Артема 
Ромасюкова (фракція «Команда Симчишина») -  щодо об’єкту «Велика 
реставрація», на відновлення якого не передбачено кошти, зокрема Меджибізької 
фортеці; Аліни Коваль (фракція «Європейська Солідарність») -  щодо стану 
організації територіальної оборони в області у зв’язку із концентрацією військ 
Російської Федерації на кордоні України; Галини Мельник (фракція «Команда 
Симчишина») -  щодо передбачення коштів на встановлення витяжної шафи 
у Державному архіві області; Олега Лукашука (фракція ВО «Батьківщина») -  
щодо організації роботи мобілізаційного резерву та пов’язаних з територіальною 
обороною питань; Юрія Смаля (фракція «Команда Симчишина») -  щодо 
наявності плану дій у разі ескалації агресії Російської Федерації та щодо 
подальшого плану дій у поводженні з побутовими відходами в області; Лариси 
Конончук (фракція «Команда Симчишина») -  щодо перенесення організації 
та подальше проведення економічного форуму в області з метою підтримки 
малого бізнесу; Уляни Ткаченко (фракція «За конкретні справи») -  щодо 
підтримки звіту та коротко з окремих позитивних напрацювань обласною 
державною адміністрацією.
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ВИРІШИЛИ: 
за -  59 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  1 
(результати поіменного 
голосування додано)

Проєкт рішення «Про звіт голови Хмельницької обласної 
державної адміністрації Сергія ГАМАЛІЯ про здійснення 
обласною державною адміністрацією делегованих 
їй Хмельницькою обласною радою повноважень» 
прийняти як рішення ради.

(Рішення № 2-7/2021 додано)

3. Про зняття з розгляду депутатських запитів

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка повідомила,
що на розгляді перебуває 40 депутатських запитів, автори 
семи із них погоджуються зняти свої запити з розгляду, 
а саме:

- Аліни КОВАЛЬ -  щодо виділення коштів на ремонт 
аварійних ділянок автомобільної дороги загального 
користування місцевого значення 0230301 Волочиськ -  
Щаснівка;

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

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

- Галини КАРНАСЕВИЧ -  щодо виділення коштів 
з обласного бюджету для придбання стола операційного 
із ортопедичною приставкою для КНП «Городоцька 
міська багатопрофільна лікарня»;

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

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

- Григорія ГАЛКІНА -  щодо ситуації, яка склалася 
навколо земель оборони в м. Старокостянтинів.

Питання розглядалося на президії та засіданнях 
постійних комісій, більшість з яких підтримали 
запропонований проєкт рішення. Враховуючи 
рекомендації депутатського корпусу, запити, які їх автори 
погоджуються зняти з розгляду, оформлено одним 
проєктом рішення.

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення «Про зняття з розгляду депутатських
за -  57 запитів» прийняти як рішення ради.
проти -  0
утримались -  0
не голосували -  3
(результати поіменного
голосування додано)

(Рішення № 3-7/2021 додано)

4. Про продовження терміну розгляду депутатських запитів

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила,
що усі постійні комісії та президія підтримали пропозиції 
депутатів -  авторів 33 запитів щодо продовження терміну 
їх розгляду, а саме:

1. Ігоря ГАЯ -  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 22 січня 2022 року 
поінформувати депутата обласної ради Ігоря Гая 
та обласну раду про результати розгляду депутатського 
запиту.

2. Ігоря ГАЯ -  щодо проведення капітального ремонту 
автомобільної дороги С230825 Кульчіївці -  Калиня 
і направити його на додатковий розгляд голові
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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 22 січня 2022 року поінформувати депутата 
обласної ради Ігоря ГАЯ та обласну раду про результати 
розгляду депутатського запиту.

3. Вадима ЛОЗОВОГО та Віктора СИМЧИШИНА -  
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 22 січня 2022 року поінформувати депутатів 
обласної ради Вадима Лозового, Віктора Симчишина 
та обласну раду про результати розгляду депутатського 
запиту.

4. Ігоря ГАЯ -  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 22 січня 2022 року 
поінформувати депутата обласної ради Ігоря Гая 
та обласну раду про результати розгляду депутатського 
запиту.

5. Ігоря ГАЯ -  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 22 січня 2022 року
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поінформувати депутата обласної ради Ігоря Г ая 
та обласну раду про результати розгляду депутатського 
запиту.

6. Володимира ПРИСЯЖНОГО -  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 22 січня 2022 року
поінформувати депутата обласної ради Володимира 
Присяжного та обласну раду про результати розгляду 
депутатського запиту.

7. Олександра СПІВАКА -  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 22 січня 2022 року
поінформувати депутата обласної ради Олександра 
Співака та обласну раду про результати розгляду
депутатського запиту.

8. Олександра СПІВАКА -  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.

Рекомендувати голові Хмельницької обласної
державної адміністрації до 22 січня 2022 року 
поінформувати депутата обласної ради Олександра 
Співака та обласну раду про результати розгляду
депутатського запиту.

9. Михайла ПУХКОГО -  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 22 січня 2022 року
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поінформувати депутата обласної ради Михайла Пухкого 
та обласну раду про результати розгляду депутатського 
запиту.

10. Сергія ІВАЩУКА -  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 22 січня 2022 року поінформувати депутата 
обласної ради Сергія Іващука та обласну раду про 
результати розгляду депутатського запиту.

11. Олександра РОЗІЗНАНОГО -  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.

Рекомендувати голові Хмельницької обласної
державної адміністрації до 22 січня 2022 року 
поінформувати депутата обласної ради Олександра 
Розізнаного та обласну раду про результати розгляду 
депутатського запиту.

12. Олександра РОЗІЗНАНОГО -  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 22 січня 2022 року 
поінформувати депутата обласної ради Олександра 
Розізнаного та обласну раду про результати розгляду 
депутатського запиту.
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13. Ігоря ГАЯ -  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 22 січня 2022 року
поінформувати депутата обласної ради Ігоря Г ая
та обласну раду про результати розгляду депутатського 
запиту.

14. Ігоря ГАЯ -  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 22 січня 2022 року
поінформувати депутата обласної ради Ігоря Гая
та обласну раду про результати розгляду депутатського 
запиту.

15. Руслана СКРИМСЬКОГО -  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.

Рекомендувати голові Хмельницької обласної 
державної адміністрації до 22 січня 2022 року
поінформувати депутата обласної ради Руслана 
Скримського та обласну раду про результати розгляду 
депутатського запиту.

16. Руслана СКРИМСЬКОГО -  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 22 січня 2022 року
поінформувати депутата обласної ради Руслана 
Скримськогота обласну раду про результати розгляду 
депутатського запиту.

17. Галини КАРНАСЕВИЧ -  щодо виділення 
з обласного бюджету коштів на капітальний ремонт
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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 22 січня 2022 року 
поінформувати депутата обласної ради Галину Карнасевич 
та обласну раду про результати розгляду депутатського 
запиту.

18. Григорія ГАЛКІНА -  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 22 січня 2022 року
поінформувати депутата обласної ради Григорія Галкіна 
та обласну раду про результати розгляду депутатського 
запиту.

19. Ігоря ГАЯ -  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 22 січня 2022 року
поінформувати депутата обласної ради Ігоря Гая 
та обласну раду про результати розгляду депутатського 
запиту.

20. Андрія КЛАНЦИ -  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 22 січня 2022 року
поінформувати депутата обласної ради Андрія Кланцу 
та обласну раду про результати розгляду депутатського
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запиту.
21. Олександра РОЗІЗНАНОГО -  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 22 січня 2022 року 
поінформувати депутата обласної ради Олександра 
Розізнаного та обласну раду про результати розгляду 
депутатського запиту.

22. Олександра РОЗІЗНАНОГО -  щодо виділення 
з обласного бюджету коштів на капітальний ремонт 
автомобільного моста через р. Горинь в смт Ямпіль 
Шепетівського району Хмельницької області і направити 
його на додатковий розгляд голові Хмельницької обласної 
державної адміністрації.

Рекомендувати голові Хмельницької обласної 
державної адміністрації до 22 січня 2022 року 
поінформувати депутата обласної ради Олександра 
Розізнаного та обласну раду про результати розгляду 
депутатського запиту;

23. Григорія ГАЛКІНА -  щодо проведення ремонту 
автомобільних доріг в селі Петрашівка Віньковецької 
селищної ради 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 22 січня 2022 року поінформувати депутата 
обласної ради Григорія Галкіна та обласну раду про 
результати розгляду депутатського запиту;

24. Валентини ГЛАДІЙ -  щодо закупівлі шкільних 
автобусів для підвезення учнів ліквідованих шкіл 
до опорних закладів освіти Новоушицької територіальної 
громади і направити його на додатковий розгляд голові 
Хмельницької обласної державної адміністрації.

Рекомендувати голові Хмельницької обласної 
державної адміністрації до 22 січня 2022 року
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поінформувати депутата обласної ради Валентину Гладій 
та обласну раду про результати розгляду депутатського 
запиту;

25. Світлани ПАВЛИШИНОЇ -  щодо включення 
до обласної програми «Питна вода Хмельниччини» 
об’єкту «Будівництво водонапірної ємкості 
по вул. Півнюка, смт Понінка Полонського району 
Хмельницької області» і направити його на додатковий 
розгляд голові Хмельницької обласної державної 
адміністрації.

Рекомендувати голові Хмельницької обласної 
державної адміністрації до 22 січня 2022 року 
поінформувати депутата обласної ради Світлану 
Павлишину та обласну раду про результати розгляду 
депутатського запиту;

26. Петра ЛАБАЗЮКА -  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 і направити його на додатковий розгляд 
голові Хмельницької обласної державної адміністрації.

Рекомендувати голові Хмельницької обласної 
державної адміністрації до 22 січня 2022 року 
поінформувати депутата обласної ради Петра Лабазюка 
та обласну раду про результати розгляду депутатського 
запиту;

27. Михайла ДЕМЧИШЕНА -  щодо виділення 
з обласного бюджету коштів на фінансування будівництва 
водозабору для забезпечення водопостачанням 
Волоського НВК «Загальноосвітній навчальний заклад І- 
ІІІ ступенів -  дошкільний навчальний заклад» 
Деражнянської міської ради і направити його 
на додатковий розгляд голові Хмельницької обласної 
державної адміністрації.

Рекомендувати голові Хмельницької обласної 
державної адміністрації до 22 січня 2022 року 
поінформувати депутата обласної ради Михайла 
Демчишена та обласну раду про результати розгляду 
депутатського запиту;

28. Артема РОМАСЮКОВА -  щодо передбачення
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коштів в обласному бюджеті на 2022 рік для коригування 
проєктно-кошторисної документації на добудову 
та укомплектування ІІІ-го пускового комплексу 
(концертної зали) Хмельницького фахового музичного 
коледжу ім. В. І. Заремби і направити його на додатковий 
розгляд голові Хмельницької обласної державної 
адміністрації.

Рекомендувати голові Хмельницької обласної 
державної адміністрації до 22 січня 2022 року 
поінформувати депутата обласної ради Артема 
Ромасюкова та обласну раду про результати розгляду 
депутатського запиту;

29. Аліни КОВАЛЬ -  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» і направити його на додатковий 
розгляд голові Хмельницької обласної державної 
адміністрації.

Рекомендувати голові Хмельницької обласної 
державної адміністрації до 22 січня 2022 року 
поінформувати депутата обласної ради Аліну Коваль 
та обласну раду про результати розгляду депутатського 
запиту;

30. Віктора БУРЛИКА -  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» і направити його 
на додатковий розгляд голові Хмельницької обласної 
державної адміністрації та на розгляд голові 
Хмельницької обласної ради.

Рекомендувати голові Хмельницької обласної 
державної адміністрації, голові Хмельницької обласної 
ради до 22 січня 2022 року поінформувати депутата 
обласної ради Віктора Бурлика та обласну раду про 
результати розгляду депутатського запиту;

31. Юрія СМАЛЯ -  щодо виділення з обласного 
бюджету коштів на придбання комп’ютерного томографа 
для КНП «Хмельницький обласний протитуберкульозний
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диспансер» Хмельницької обласної ради і направити його 
на додатковий розгляд голові Хмельницької обласної 
державної адміністрації.

Рекомендувати голові Хмельницької обласної 
державної адміністрації до 22 січня 2022 року 
поінформувати депутата обласної ради Юрія Смаля 
та обласну раду про результати розгляду депутатського 
запиту;

32. Олени ЛЕМЕЩУК -  щодо відновлення роботи 
та недопущення закриття Вовковинецької гімназії 
Хмельницької обласної ради і направити його 
на додатковий розгляд голові Хмельницької обласної 
державної адміністрації.

Рекомендувати голові Хмельницької обласної 
державної адміністрації до 22 січня 2022 року 
поінформувати депутата обласної ради Олену Лемещук 
та обласну раду про результати розгляду депутатського 
запиту;

33. Віктора ЛЕБЕДИНСЬКОГО -  щодо підтримки 
проєкту «Військово-патріотичний вишкіл «Подільсько- 
Волинська Січ -  2022» і направити його на додатковий 
розгляд голові Хмельницької обласної державної 
адміністрації.

Рекомендувати голові Хмельницької обласної 
державної адміністрації до 22 січня 2022 року 
поінформувати депутата обласної ради Віктора 
Лебединського 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 -  57 депутатських запитів» прийняти як рішення ради.
проти -  0
утримались -  0
не голосували -  3
(результати поіменного
голосування додано)

(Рішення №  4-7/2021 додано)
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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.

5. Про депутатський запит Світлани ПАВЛИШИНОЇ щодо 
виділення з обласного бюджету коштів на оплату робіт згідно з проєктно- 
кошторисною документацією по проекту технічного переоснащення 
теплових мереж та котельні Ленковецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів

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

ВИСТУПИЛИ: Сергій Яковлев, депутат обласної ради (фракція
«ВО «Батьківщина»), який вніс пропозицію після розгляду 
питань, що стосуються депутатських запитів, розглянути 
питання про обласний бюджет.

Віолета Лабазюк, ПРОПОЗИЦІЯ:
головуюча Перенести розгляд питання «Про бюджет Хмельницької

області на 2022 рік» та розглянути його після питань, 
що стосуються депутатських запитів (ініціатор -  Сергій 
Яковлев).

ПРОПОЗИЦІЮ ВІДХИЛЕНО: 
за -  25 
проти -  5 
утримались -  1 
не голосували -  29

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

Проєкт рішення «Про депутатський запит Світлани 
ПАВЛИШИНОЇ щодо виділення з обласного бюджету 
коштів на оплату робіт згідно з проєктно-кошторисною 
документацією по проєкту технічного переоснащення 
теплових мереж та котельні Ленковецької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів» прийняти 
як рішення ради.

(Рішення № 5-7/2021 додано)
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6. Про депутатський запит Аліни КОВАЛЬ щодо виділення 
з обласного бюджету коштів на придбання пересувного цифрового 
мамографа для КНП «Хмельницький обласний протипухлинний центр» 
Хмельницької обласної ради

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

ВИСТУПИЛИ: Володимир Поворозник, депутат обласної ради
(фракція «За конкретні справи»), який запропонував 
питання депутатських запитів розглянути пакетно.

Тетяна П’ятницька, депутатка обласної ради 
(фракція «За конкретні справи) -  повідомила, що у зв’язку 
з конфліктом інтересів участі у голосуванні щодо цього 
питання не братиме.

Аліна Коваль, депутат обласної ради (фракція 
«Європейська Солідарність», яка інформувала коротко 
по суті запиту.

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

Проєкт рішення «Про депутатський запит Аліни КОВАЛЬ 
щодо виділення з обласного бюджету коштів
на придбання пересувного цифрового мамографа для КНП 
«Хмельницький обласний протипухлинний центр»
Хмельницької обласної ради» прийняти як рішення ради.

(Рішення № 6-7/2021 додано)

7. Про депутатський запит Тетяни КРУПИ щодо виділення 
з обласного бюджету коштів на ремонт та облаштування приміщення 
комунальної установи «Публічна бібліотека» Ямпільської селищної ради 
Шепетівського району

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

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

Проєкт рішення «Про депутатський запит Тетяни КРУПИ 
щодо виділення з обласного бюджету коштів на ремонт 
та облаштування приміщення комунальної установи 
«Публічна бібліотека» Ямпільської селищної ради 
Шепетівського району» прийняти як рішення ради.

(Рішення № 7-7/2021 додано)

8. Про депутатський запит Юрія СМАЛЯ щодо проведення 
капітального ремонту ділянки автомобільної дороги від траси Н-03 до сіл 
Верхняки та Миролюбне Миролюбленської територіальної громади 
Хмельницького району

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

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

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

Проєкт рішення «Про депутатський запит Юрія СМАЛЯ 
щодо проведення капітального ремонту ділянки 
автомобільної дороги від траси Н-03 до сіл Верхняки 
та Миролюбне Миролюбленської територіальної громади 
Хмельницького району» прийняти як рішення ради.

(Рішення № 8-7/2021 додано)
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9. Про депутатський запит Михайла ПУХКОГО щодо виділення 
з обласного бюджету коштів Хмельницькому університету управління 
та права імені Леоніда Юзькова на відновлення регіонального замовлення 
до минулорічних показників та на ремонт даху адміністративного корпусу

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

ВИРІШИЛИ: 
за -  57 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  3 
(результати поіменного 
голосування додано)

Проєкт рішення «Про депутатський запит Михайла 
ПУХКОГО щодо виділення з обласного бюджету коштів 
Хмельницькому університету управління та права імені 
Леоніда Юзькова на відновлення регіонального 
замовлення до минулорічних показників та на ремонт даху 
адміністративного корпусу» прийняти як рішення ради.

(Рішення № 9-7/2021 додано)

10. Про депутатський запит Віктора БУРЛИКА щодо виділення 
з обласного бюджету коштів для виготовлення проєктно-кошторисної 
документації на проведення капітального ремонту або реконструкції 
25-метрового басейну Хмельницького обласного центру фізичного 
виховання учнівської молоді

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила,
що усі 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 депутатський запит Віктора 
БУРЛИКА щодо виділення з обласного бюджету коштів 
для виготовлення проєктно-кошторисної документації 
на проведення капітального ремонту або реконструкції 
25-метрового басейну Хмельницького обласного центру 
фізичного виховання учнівської молоді» прийняти 
як рішення ради.

(Рішення № 10-7/2021 додано)
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11. Про депутатський запит Віктора БУРЛИКА щодо недопущення 
забудови Національного природного парку «Подільські Товтри»

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

ВИРІШИЛИ: 
за -  49 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  11 
(результати поіменного 
голосування додано)

Проєкт рішення «Про депутатський запит Віктора 
БУРЛИКА щодо недопущення забудови Національного 
природного парку «Подільські Товтри» прийняти 
як рішення ради.

(Рішення № 11-7/2021 додано)

12. Про депутатський запит Віктора ЧУБАРЯ щодо затягування 
досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 лютого 2021 року 
за № 12021400000000065

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

ВИСТУПИВ: Віктор Чубар, депутат обласної ради (фракція 
«За майбутнє»), який коротко інформував по суті запиту.

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

Проєкт рішення «Про депутатський запит Віктора 
ЧУБАРЯ щодо затягування досудового розслідування 
кримінального провадження, внесеного до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань 11 лютого 2021 року 
за № 12021400000000065» прийняти як рішення ради.

(Рішення № 12-7/2021 додано)
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13. Про депутатський запит Оксани НАТАЛЬСЬКОЇ щодо виділення 
з обласного бюджету коштів на придбання автобуса для Хмельницького 
фахового музичного коледжу ім. В. І. Заремби

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

ВИСТУПИЛИ: Оксана Натальська, депутатка обласної ради
(фракція «Слуга народу»), яка коротко інформувала 
про суть депутатського запиту.

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

Проєкт рішення «Про депутатський запит Оксани 
НАТАЛЬСЬКОЇ щодо виділення з обласного бюджету 
коштів на придбання автобуса для Хмельницького 
фахового музичного коледжу ім. В. І. Заремби» прийняти 
як рішення ради.

(Рішення № 13-7/2021 додано)

14. Про депутатський запит Олександра ПАЛІЯ щодо виділення 
з обласного бюджету коштів для завершення робіт з приєднання 
трансформаторної підстанції обслуговуючого кооперативу «Садівниче 
товариство Левада -  Г речани» до електромереж АТ «Хмельницькобленерго»

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

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

Проєкт рішення «Про депутатський запит Олександра 
ПАЛІЯ щодо виділення з обласного бюджету коштів для 
завершення робіт з приєднання трансформаторної 
підстанції обслуговуючого кооперативу «Садівниче 
товариство Левада -  Гречани» до електромереж 
АТ «Хмельницькобленерго» прийняти як рішення ради.

(Рішення № 14-7/2021 додано)
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15. Про депутатський запит Галини КАРНАСЕВИЧ щодо виділення 
з обласного бюджету коштів на капітальний ремонт сходового маршу 
Лісоводського будинку-інтернату для громадян похилого віку та інвалідів

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила,
що усі 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 депутатський запит Г алини 
КАРНАСЕВИЧ щодо виділення з обласного бюджету 
коштів на капітальний ремонт сходового маршу 
Лісоводського будинку-інтернату для громадян похилого 
віку та інвалідів» прийняти як рішення ради.

(Рішення № 15-7/2021 додано)

16. Про депутатський запит Андрія КОЗЮРИ щодо фінансування 
систем блискавкозахисту та протипожежного захисту в закладах освіти 
м. Нетішин

СЛУХАЛИ:

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

(Рішення № 16-7/2021 додано)

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 Андрія 
КОЗЮРИ щодо фінансування систем блискавкозахисту 
та протипожежного захисту в закладах освіти м. Нетішин» 
прийняти як рішення ради.

31



17. Про депутатський запит Андрія КОЗЮРИ щодо передбачення 
в обласному бюджеті на 2022 рік коштів на закупівлю лікувального 
харчування для хворих на муковісцидоз

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила,
що усі постійні комісії 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)

(Рішення № 17-7/2021 додано)

Проєкт рішення «Про депутатський запит Андрія 
КОЗЮРИ щодо передбачення в обласному бюджеті на 
2022 рік коштів на закупівлю лікувального харчування для 
хворих на муковісцидоз» прийняти як рішення ради.

18. Про депутатський запит Андрія КОЗЮРИ щодо передбачення 
в обласному бюджеті на 2022 рік коштів на ремонт ділянки дороги 
протяжністю 20 км з міста Нетішин до села Лютарка Ізяславської 
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 -  54 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  6 
(результати поіменного 
голосування додано)

Проєкт рішення «Про депутатський запит Андрія 
КОЗЮРИ щодо передбачення в обласному бюджеті 
на 2022 рік коштів на ремонт ділянки дороги протяжністю 
20 км з міста Нетішин до села Лютарка Ізяславської 
територіальної громади» прийняти як рішення ради.

(Рішення № 18-7/2021 додано)
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19. Про депутатський запит Вадима ЛОЗОВОГО щодо виділення 
з обласного бюджету коштів для виготовлення проєктно-кошторисної 
документації на проведення ремонтно-реставраційних робіт пам’ятки 
архітектури національного значення Вежа-каплиця аріанська (соціанська) 
у с. Тихомель Ямпільської територіальної громади Шепетівського району

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

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

Проєкт рішення «Про депутатський запит Вадима 
ЛОЗОВОГО щодо виділення з обласного бюджету коштів 
для виготовлення проєктно-кошторисної документації 
на проведення ремонтно-реставраційних робіт пам’ятки 
архітектури національного значення Вежа-каплиця 
аріанська (соціанська) у с. Тихомель Ямпільської 
територіальної громади Шепетівського району» прийняти 
як рішення ради.

(Рішення № 19-7/2021 додано)

20. Про депутатський запит Ігоря ГАЯ щодо будівництва 
та облаштування дитячого спортивного майданчика для Кадиєвецького 
ліцею Орининської територіальної громади Кам’янець-Подільського району

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

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

Проєкт рішення «Про депутатський запит Ігоря Г АЯ щодо 
будівництва та облаштування дитячого спортивного 
майданчика для Кадиєвецького ліцею Орининської 
територіальної громади Кам’янець-Подільського району» 
прийняти як рішення ради.

(Рішення № 20-7/2021 додано)
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21. Про затвердження розпоряджень 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:

- Нагорного Івана Михайловича з посади директора 
Хмельницького базового медичного фахового коледжу;

- Стецюка Юрія Васильовича з посади директора 
Кушнирівського будинку-інтернату для громадян 
похилого віку та осіб з інвалідністю;

- Ганушкевич Інни Борисівни з посади директора 
Кам’янець-Подільського навчально-реабілітаційного 
центру Хмельницької обласної ради;

- Романіва Миколи Михайловича з посади директора
комунального некомерційного підприємства
«Хмельницька обласна стоматологічна поліклініка» 
Хмельницької обласної ради.

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

(Рішення № 21-7/2021 додано)

Проєкт рішення «Про затвердження розпоряджень голови 
обласної ради» прийняти як рішення ради.

22. 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 розглядалося на засіданнях усіх постійних 
комісій та президії обласної ради. Постійні комісії 
з питань охорони здоров’я та соціальної політики, освіти, 
науки, культури, релігії, молоді та спорту; з питань 
будівництва, житлово-комунального господарства,
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ВИРІШИЛИ: 
за -  9 
проти -  5 
утримались -  0 
не голосували -  46

ВИСТУПИЛИ:

Віолета Лабазюк,
головуюча

інвестиційної політики, природокористування та екології; 
з питань сільського господарства, продовольства 
та земельних відносин та з питань управління 
комунальною власністю та приватизації підтримали 
включення цього питання до проєкту порядку денного 7 
сесії та остаточно визначатимуться щодо запропонованої 
кандидатури на пленарному засіданні.

Постійні комісії з питань регіонального розвитку, 
міжнародного та міжмуніципального співробітництва, 
місцевого самоврядування та децентралізації; з питань 
економічного розвитку, промисловості, підприємництва, 
енергетики, транспорту та зв’язку та з питань бюджету 
та фінансів не визначилася щодо прийняття рішення 
із зазначеного питання.

За підсумками голосування рішення не прийнято.

Сергій Яковлев, депутат обласної ради (фракція 
«ВО «Батьківщина»), який запропонував повернутися 
до голосування за питання 22 «Про призначення 
ПОБЕРЕЖНОГО Анатолія Івановича на посаду директора 
комунального некомерційного підприємства
«Хмельницький обласний інформаційно-аналітичний 
центр медичної статистики» Хмельницької обласної 
ради».

ПРОПОЗИЦІЯ:
Повернутися до голосування за питання «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 -  19
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проти -  3 
утримались -  1 
не голосували -  37

І  І  ___ ___ •  •  • • •  т *  • •  •  • • •23. Про припинення шляхом ліквідації Вовковинецької гімназії
Хмельницької обласної ради

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 до 25 січня 2022 року надати 
обґрунтовані пропозиції щодо подальшого використання 
майнового комплексу та іншого індивідуально 
визначеного майна. Висновок комісії скеровано 
до обласної державної адміністрації.

Постійна комісія з питань економічного розвитку, 
промисловості, підприємництва, енергетики, транспорту 
та зв’язку рекомендувала виключити це питання з порядку 
денного пленарного засідання сьомої сесії.

ВИСТУПИЛИ: Олена Лемещук, депутатка обласної ради (фракція
«За майбутнє»), яка звернулася до депутатського корпусу 
від імені працівників школи-інтернату та мешканців села, 
на території якого він знаходиться, висловила 
стурбованість ситуацією з приводу закриття 
Вовковинецької гімназії та зазначила, що вони 
не підтримують рішення щодо ліквідації закладу. 
Зауважила, що протягом багатьох років для розвитку 
цього закладу виділялося чимало коштів і необхідно 
забезпечити збереження майнового комплексу, крім того, 
немає чіткої відповіді хто надалі відповідатиме за його 
збереження та фінансуватиме утримання цілісності 
майнового комплексу. Висловила стурбованість 
громадськості подальшою долею закладу, а також 
зазначила, що вона як депутат обласної ради вивчала 
можливість його перепрофілювання в інший заклад
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соціального спрямування. Окрім того, ініціювала 
створення спільного проєкту щодо подальшого 
використання майна та можливість створення на базі 
Вовковинецької гімназії обласного центру соціальної 
підтримки дітей та сімей, які опинилися у скрутних 
сімейних обставинах, -  «Добре вдома». Ознайомила 
депутатів із концепцією запропонованого закладу.

Висловила прохання не підтримувати рішення про 
ліквідацію.

Світлана Лукомська, депутатка обласної ради 
(фракція «За конкретні справи»), яка зазначила, що наразі 
там немає дітей і працюють лише охоронці, запропонувала 
тимчасово до остаточного вирішення питання розглянути 
можливість здачі цього приміщення у відання фірми, яка 
здійснює збереження із застосуванням охоронної 
сигналізації.

Оксана Бочкарьова, депутатка обласної ради (фракція 
«Слуга народу»), яка наголосила на важливості проблеми, 
а також зазначила, що поряд із закриттям закладу існує 
потреба створення на базі гімназії, можливо, закладу 
проживання сімей, потерпілих від домашнього насильства 
тощо.

Михайло Бойко, депутат обласної ради (фракція 
«ВО «Батьківщина»), який наголосив на важливості 
спільного бачення щодо використання цілісного 
майнового комплексу у подальшому, а також наголосив 
на тому, що напрацювання профільного Департаменту 
щодо цього потребують обговорення; запропонував зняти 
питання з розгляду як таке, що потребує доопрацювання.

Сергій Яковлев, депутат обласної ради (фракція 
«ВО «Батьківщина»), який зупинився на важливості 
вироблення єдиного бачення щодо реформування закладів 
соціальної сфери. Висловив позицію фракції 
не підтримувати проєкт рішення, а також закликав 
до консолідації та необхідності вироблення спільної 
стратегії та подальшого бачення щодо вирішення цих 
питань.
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Володимир Юр’єв, заступник голови обласної державної адміністрації 
відповів на запитання депутатів обласної ради: Михайла Бойка -  щодо оцінки 
пропозиції зняти питання з порядку денного; Ігоря Гая -  щодо наявності 
стратегії розвитку закладу; Сергія Яковлева -  щодо бачення подальшого 
реформування закладів комунальної сфери обласної ради; Вадима Лозового -  
щодо проблеми наповнення закладів та їх перепрофілювання й подальше 
збереження.

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення «Про припинення шляхом ліквідації
за -  42 Вовковинецької гімназії Хмельницької обласної ради»
проти -  6 прийняти як рішення ради.
утримались -  4
не голосували -  8
(результати поіменного
голосування додано)

(Рішення № 22-7/2021 додано)

24. Про припинення шляхом ліквідації Орининської гімназії 
Хмельницької обласної ради

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила,
що всі постійні комісії та президія обласної ради 
підтримали запропонований проєкт рішення. Разом з тим, 
постійна комісія з питань будівництва, житлово- 
комунального господарства, інвестиційної політики, 
природокористування та екології рекомендувала обласній 
державній адміністрації до 25 січня 2022 року надати 
обґрунтовані пропозиції щодо подальшого використання 
майнового комплексу та іншого індивідуально 
визначеного майна. Висновок комісії скеровано обласній 
державній адміністрації.

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

(Рішення № 23-7/2021 додано)

Проєкт рішення «Про припинення шляхом ліквідації 
Орининської гімназії Хмельницької обласної ради» 
прийняти як рішення ради.
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25. Про створення Яблунівського психоневрологічного інтернату

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила,
що всі постійні комісії та президія обласної ради 
підтримали запропонований проєкт рішення. Разом з тим, 
постійна комісія з питань будівництва, житлово- 
комунального господарства, інвестиційної політики, 
природокористування та екології рекомендувала обласній 
державній адміністрації передбачити кошти для 
вирішення організаційних питань щодо створення 
Яблунівського психоневрологічного інтернату на 2022 рік. 
Висновок комісії направлено до обласної державної 
адміністрації.

ВИРІШИЛИ: 
за -  58 
проти -  0 
утримались -  1 
не голосували -  1 
(результати поіменного 
голосування додано)

Проєкт рішення «Про створення Яблунівського 
психоневрологічного інтернату» прийняти як рішення 
ради.

(Рішення № 24-7/2021 додано)

26. Про встановлення розміру статутного капіталу комунального
некомерційного______ підприємства______ «Хмельницький______ обласний
фтизіопульмонологічний медичний центр» Хмельницької обласної ради

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

ВИРІШИЛИ: 
за -  57 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  3 
(результати поіменного 
голосування додано)

Проєкт рішення «Про встановлення розміру статутного 
капіталу комунального некомерційного підприємства 
«Хмельницький обласний фтизіопульмонологічний 
медичний центр» Хмельницької обласної ради» прийняти 
як рішення ради.

(Рішення № 25-7/2021 додано)
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27. Про внесення змін до рішення обласної ради від 16 червня 2021 
року № 21-5/2021 «Про Перелік об’єктів малої приватизації (окреме майно) 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької 
області, що підлягають приватизації у 2021 році

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

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

Проєкт рішення «Про внесення змін до рішення обласної 
ради від 16 червня 2021 року № 21-5/2021 «Про Перелік 
об’єктів малої приватизації (окреме майно) спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Хмельницької області, що підлягають приватизації у 2021 
році» прийняти як рішення ради.

(Рішення № 26-7/2021 додано)

28. Про надання згоди на поділ земельної ділянки

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

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення «Про надання згоди на поділ земельної
за -  55 ділянки» прийняти як рішення ради.
проти -  0
утримались -  0
не голосували -  5
(результати поіменного
голосування додано)

(Рішення № 27-7/2021 додано)

29. Про внесення змін до рішення обласної ради від 25 квітня 2007 
року № 26-8/2007 «Про затвердження Порядку списання матеріальних 
цінностей з балансу об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст області» (зі змінами)

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

Проєкт рішення «Про внесення змін до рішення обласної 
ради від 25 квітня 2007 року № 26-8/2007 «Про 
затвердження Порядку списання матеріальних цінностей 
з балансу об’єктів спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст області» (зі змінами)» прийняти 

(результати поіменного як рішення ради. 
голосування додано)

(Рішення № 28-7/2021 додано)

ВИРІШИЛИ: 
за -  56 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  4

30. Про надання дозволу на списання матеріальних цінностей 
з балансу підприємств, закладів та організацій -  об’єктів 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.

ВИРІШИЛИ: 
за -  57 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  3 
(результати поіменного 
голосування додано)

Проєкт рішення «Про надання дозволу на списання 
матеріальних цінностей з балансу підприємств, закладів 
та організацій -  об’єктів спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької 
області» прийняти як рішення ради.

(Рішення № 29-7/2021 додано)

31. Про надання згоди на безоплатну передачу нерухомого майна 
у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької 
області з комунальної власності Летичівської селищної ради Хмельницького 
району Хмельницької області

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 надання згоди на безоплатну 
передачу нерухомого майна у спільну власність 
територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької 
області з комунальної власності Летичівської селищної 
ради Хмельницького району Хмельницької області» 
прийняти як рішення ради.

(Рішення № 30-7/2021 додано)

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

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

Проєкт рішення «Про надання згоди на безоплатну 
передачу індивідуально визначеного майна у спільну 
власність територіальних громад сіл, селищ, міст 
Хмельницької області з комунальної власності 
Староушицької селищної ради Кам’янець-Подільського 

(результати поіменного району Хмельницької області» прийняти як рішення ради. 
голосування додано)

(Рішення № 31-7/2021 додано)

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

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

СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ: 
за -  57 
проти -  0 
утримались -  0

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

Проєкт рішення «Про безоплатну передачу індивідуально 
визначеного майна із спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Хмельницької області у 
комунальну власність Дунаєвецької міської ради»

42



не голосували -  3 прийняти як рішення ради.
(результати поіменного 
голосування додано)

(Рішення № 32-7/2021 додано)

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

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

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

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

(Рішення № 33-7/2021 додано)

35. Про безоплатну передачу індивідуально визначеного майна 
із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької 
області у комунальну власність Волочиської міської ради Хмельницького 
району Хмельницької області

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

ВИРІШИЛИ: 
за -  55 
проти -  1 
утримались -  0 
не голосували -  4

Проєкт рішення «Про безоплатну передачу індивідуально 
визначеного майна із спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Хмельницької області 
у комунальну власність Волочиської міської ради 
Хмельницького району Хмельницької області» прийняти

(результати поіменного як рішення ради. 
голосування додано)

(Рішення № 34-7/2021 додано)
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36. Про безоплатну передачу індивідуально визначеного майна 
із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької 
області у комунальну власність Кам’янець-Подільської міської ради 
Кам’янець-Подільського району Хмельницької області

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

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

Проєкт рішення «Про безоплатну передачу індивідуально 
визначеного майна із спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Хмельницької області 
у комунальну власність Кам’янець-Подільської міської 
ради Кам’янець-Подільського району Хмельницької 
області» прийняти як рішення ради.

(Рішення № 35-7/2021 додано)

37. Про безоплатну передачу індивідуально визначеного майна 
із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької 
області у комунальну власність Антонінської селищної ради Хмельницького 
району Хмельницької області

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

ВИРІШИЛИ: 
за -  57 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  3 
(результати поіменного 
голосування додано)

Проєкт рішення «Про безоплатну передачу індивідуально 
визначеного майна із спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Хмельницької області 
у комунальну власність Антонінської селищної ради 
Хмельницького району Хмельницької області» прийняти 
як рішення ради.

(Рішення № 36-7/2021 додано)
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38. Про безоплатну передачу індивідуально визначеного майна 
із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької 
області у комунальну власність Щиборівської сільської ради 
Хмельницького району Хмельницької області

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

Проєкт рішення «Про безоплатну передачу індивідуально 
визначеного майна із спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Хмельницької області 
у комунальну власність Щиборівської сільської ради 
Хмельницького району Хмельницької області» прийняти 

(результати поіменного як рішення ради. 
голосування додано)

(Рішення № 37-7/2021 додано)

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

39. Про безоплатну передачу індивідуально визначеного майна 
із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької 
області у комунальну власність Наркевицької селищної ради 
Хмельницького району Хмельницької області

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

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

Проєкт рішення «Про безоплатну передачу індивідуально 
визначеного майна із спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Хмельницької області 
у комунальну власність Наркевицької селищної ради 
Хмельницького району Хмельницької області» прийняти

(результати поіменного як рішення ради. 
голосування додано)

(Рішення № 38-7/2021 додано)
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40. Про безоплатну передачу індивідуально визначеного майна 
із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької 
області у комунальну власність Новодунаєвецької селищної ради 
Кам’янець-Подільського району Хмельницької області

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

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

Проєкт рішення «Про безоплатну передачу індивідуально 
визначеного майна із спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Хмельницької області 
у комунальну власність Новодунаєвецької селищної ради 
Кам’янець-Подільського району Хмельницької області» 
прийняти як рішення ради.

(Рішення № 39-7/2021 додано)

41. Про делегування окремих повноважень Хмельницької обласної
Ж Т •  и  ^  •  и  •  и  •  •  • • •ради Хмельницькій обласній державній адміністрації

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

ВИРІШИЛИ: 
за -  57 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  3 
(результати поіменного 
голосування додано)

(Рішення № 40-7/2021 додано)

Проєкт рішення «Про делегування окремих повноважень 
Хмельницької обласної ради Хмельницькій обласній 
державній адміністрації» прийняти як рішення ради.

42. Про внесення змін до рішення обласної ради від 15 вересня 
2021 року № 26-6/2021 «Про затвердження тарифів на платні соціальні 
послуги на 2021 рік

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

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

Проєкт рішення «Про внесення змін до рішення обласної 
ради від 15 вересня 2021 року № 26-6/2021 «Про 
затвердження тарифів на платні соціальні послуги на 
2021 рік» прийняти як рішення ради.

(Рішення № 41-7/2021 додано)

43. Про внесення змін до рішення обласної ради від 27 вересня 
2018 року № 28-21/2018 «Про програму фінансової підтримки об’єктів 
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької 
області на 2018 -  2022 роки» (зі змінами)

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила,
що всі постійні комісії та президія обласної ради 
підтримали запропонований проєкт рішення. Разом з тим, 
постійна комісія з питань будівництва, житлово- 
комунального господарства, інвестиційної політики, 
природокористування та екології рекомендувала 
управлінню з питань спільної власності територіальних 
громад виконавчого апарату обласної ради доопрацювати 
проєкт рішення, зокрема, у пункті 2, після слова «ради» 
вставити слова «з питань будівництва, житлово - 
комунального господарства, інвестиційної політики, 
природокористування та екології».

Постійна комісія з питань бюджету та фінансів 
рекомендувала розробнику проєкту рішення 
доопрацювати додаток до Програми, включивши до нього 
захід «Ремонт спортивного залу Кам’янець-Подільського 
медичного коледжу». Висновки комісій враховано.

ВИРІШИЛИ: 
за -  58 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  2

Проєкт рішення «Про внесення змін до рішення обласної 
ради від 27 вересня 2018 року № 28-21/2018 
«Про програму фінансової підтримки об’єктів спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Хмельницької області на 2018 -  2022 роки» (зі змінами)»
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(результати поіменного прийняти як рішення ради.
голосування додано)

(Рішення № 42-7/2021 додано)

44. Про обласну програму погашення заборгованості із заробітної 
плати та інших обов’язкових платежів обласної фірми «Кіновідеопрокат» 
та Хмельницької обласної фірми «Фармація»

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила,
що питання розглядалося на засіданнях усіх постійних 
комісіях та президії обласної ради. Постійні комісії 
з питань регіонального розвитку, міжнародного 
та міжмуніципального співробітництва, місцевого 
самоврядування та децентралізації; з питань сільського 
господарства, продовольства та земельних відносин та 
з питань бюджету та фінансів рекомендували розробнику 
проєкту рішення внести зміни до Програми, 
передбачивши кошти в розмірі 1 309 750,62 грн для 
погашення заборгованості із заробітної плати працівникам 
обласної фірми «Кіновідеопрокат». Висновок комісії 
враховано.

Постійна комісія з питань будівництва, житлово- 
комунального господарства, інвестиційної політики, 
природокористування та екології рекомендує управлінню 
з питань спільної власності територіальних громад 
виконавчого апарату обласної ради до 1 лютого 2022 року 
напрацювати пропозиції щодо подальшого використання 
майна зазначених фірм та перспектив їх існування.

Постійна комісія з питань бюджету та фінансів також 
рекомендувала розробнику проєкту рішення розглянути 
питання здачі в оренду приміщень Кінотеатру «Планета» 
із збереженням профілю та цілісного майнового 
комплексу.

Тетяна Калюжна, депутат обласної ради (фракція «Команда Симчишина»), 
заявила про можливий потенційний конфлікт інтересів та про те, що не братиме 
участі у голосуванні.

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення «Про обласну програму погашення
за -  55 заборгованості із заробітної плати та інших обов’язкових
проти -  0 платежів обласної фірми «Кіновідеопрокат»
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утримались -  2 та Хмельницької обласної фірми «Фармація» прийняти
не голосували -  3 як рішення ради.
(результати поіменного 
голосування додано)

(Рішення № 43-7/2021 додано)

45. Про програму сприяння розвитку добровільної пожежної 
охорони, популяризації добровольчого пожежного руху в населених пунктах 
Хмельницької області на 2022 -  2026 роки

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

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

Проєкт рішення «Про програму сприяння розвитку 
добровільної пожежної охорони, популяризації 
добровольчого пожежного руху в населених пунктах 
Хмельницької області на 2022 -  2026 роки» прийняти 
як рішення ради.

(Рішення № 44-7/2021 додано)

46. Про програму розвитку волейболу у Хмельницькій області 
на 2022 -  2026 роки

СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ: 
за -  60 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  0 
(результати поіменного 
голосування додано)

(Рішення № 45-7/2021 додано)

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

Проєкт рішення «Про програму розвитку волейболу 
у Хмельницькій області на 2022 -  2026 роки» прийняти 
як рішення ради.
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47. Про обласну програму розвитку та підтримки комунальних 
закладів охорони здоров’я Хмельницької обласної ради на 2022 рік

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

Постійні комісії з питань охорони здоров’я 
та соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, 
молоді та спорту, з питань бюджету та фінансів 
та з питань управління комунальною власністю 
та приватизації рекомендували Хмельницькій обласній 
державній адміністрації у пункті 9 додатку до програми 
передбачити кошти для КНП «Хмельницький обласний 
фтизіопульмонологічний центр» Хмельницької обласної 
ради на придбання комп’ютерного томографа вартістю 14 
млн гривень.

Постійна комісія з питань будівництва, житлово- 
комунального господарства, інвестиційної політики, 
природокористування та екології рекомендувала обласній 
державній адміністрації у проєкті рішення пункт 4 
викласти у такій редакції: «Контроль за виконанням 
рішення покласти на постійні комісії обласної ради 
з питань охорони здоров’я та соціальної політики, освіти, 
науки, культури, релігії, молоді та спорту і з питань 
будівництва, житлово-комунального господарства, 
інвестиційної політики, природокористування та екології». 
Висновки комісій враховано.

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

Проєкт рішення «Про обласну програму розвитку 
та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я 
Хмельницької обласної ради на 2022 рік» прийняти 
як рішення ради.

(Рішення № 46-7/2021 додано)

48. Про обласну цільову соціальну програму «Молодь 
Хмельниччини» на 2022 -  2025 роки

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила,

50



що всі постійні комісії та президія обласної ради 
підтримали запропонований проєкт рішення. Постійна 
комісія з питань регіонального розвитку, міжнародного 
та міжмуніципального співробітництва, місцевого 
самоврядування та децентралізації рекомендувала 
розробнику проєкту рішення доопрацювати Програму, 
доповнивши Розділ ІІІ «Підвищення рівня 
компетентностей молоді, у тому числі громадянських, 
формування загальнолюдських цінностей» напрямом 
діяльності щодо сприяння розвитку учнівського 
самоврядування, передбачивши у заходах Програми 
проведення курсів-тренінгів «Децентралізація. 
Самоорганізація. Самореалізація». Висновок комісії 
враховано в остаточному варіанті програми.

ВИРІШИЛИ: 
за -  59 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  1 
(результати поіменного 
голосування додано)

Проєкт рішення «Про обласну цільову соціальну програму 
«Молодь Хмельниччини» на 2022 -  2025 роки» прийняти 
як рішення ради.

(Рішення № 47-7/2021 додано)

49. Про цільову соціальну програму національно-патріотичного 
виховання у Хмельницькій області на 2022 -  2025 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, з питань регіонального розвитку, 
міжнародного та міжмуніципального співробітництва, 
місцевого самоврядування та децентралізації, а також 
з питань бюджету та фінансів рекомендували 
Хмельницькій обласній державній адміністрації 
доповнити та доопрацювати частину І «Формування 
української громадянської ідентичності» додатку 
до програми. Згідно з наданою відповіддю, висновок 
комісій враховано.
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ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ: 
за -  56 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  3 
(результати поіменного 
голосування додано)

Крім того, постійна комісія з питань регіонального 
розвитку, міжнародного та міжмуніципального 
співробітництва, місцевого самоврядування
та децентралізації рекомендувала розробнику проєкту 
рішення передбачити додаткове фінансування 
на проведення заходів з організації таборів, тематичних 
змін національно-патріотичного спрямування
та військово-патріотичних заходів для молодіжної 
організації «Пласт» -  Національна Скаутська Організація 
України, вишколу виховників та утворення нових станиць- 
осередків. Висновок комісії направлено за належністю.

Володимир Гончарук, перший заступник голови 
обласної ради, який коротко інформував по суті програми 
та акцентував на окремих її положеннях, важливості 
навчання дітей у новій ідеології формування національно- 
культурної ідентичної пам’яті.

Олександр Розізнаний, депутат обласної ради 
(фракція «ВО «Батьківщина»), який зазначив про 
надзвичайно важливих аспектах розвитку молодіжної 
організації «Пласт», який потребує всебічної підтримки, 
зокрема й зі сторони обласної ради.

Сергій Іващук, депутат обласної ради (фракція 
«За майбутнє»), який акцентував на тому, що у процесі 
виховання молоді слід з розумінням ставитися до того, 
що маємо, й з усією сумлінністю пам’ятати тих героїв, які 
захищали нашу землю у часи Другої світової війни, 
ні в якому разі не применшуючи подвигу цих героїв.

Проєкт рішення «Про цільову соціальну програму 
національно-патріотичного виховання у Хмельницькій 
області на 2022 -  2025 роки» прийняти як рішення ради.

(Рішення № 48-7/2021 додано)
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50. Про програму підвищення енергоефективності Хмельницької 
області на 2022 -  2026 роки

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила,
що більшість постійних комісій та президія підтримали 
запропонований проєкт рішення та напрацювали низку 
пропозицій.

Постійна комісія з питань регіонального розвитку, 
міжнародного та міжмуніципального співробітництва, 
місцевого самоврядування та децентралізації 
рекомендувала Хмельницькій обласній державній 
адміністрації в проєкті рішення абзац 2 пункту 5 Додатку 
1 до Програми доповнити текстом «за виключенням 
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 
та житлово-будівельних кооперативів» та підтримати 
запропонований проєкт рішення з урахуванням пропозиції 
комісії й винести його на розгляд пленарного засідання. 
Згідно з наданою відповіддю облдержадміністрації 
висновок комісії враховано частково.

Постійна комісія з питань будівництва, житлово- 
комунального господарства, інвестиційної політики, 
природокористування та екології рекомендувала обласній 
державній адміністрації завчасно подавати до обласної 
ради проєкти рішень (у тому числі тексти програм, 
додатки, переліки тощо). Враховуючи нагальність 
вирішення проблеми енергоефективності у закладах 
та підприємствах комунальної власності обласної ради, 
рекомендувала обласній державній адміністрації 
розробити програму щодо підвищення енергоефективності 
об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Хмельницької області. Висновок комісії 
скеровано за належністю.

ВИСТУПИЛИ: Володимир Гончарук, перший заступник голови
обласної ради, який наголосив на потребі розуміння, 
що проблема енергоносіїв це площина не лише 
геополітична, а потрібно виробити узгоджену 
термомобілізації на державному та регіональному рівнях. 
У цьому контексті зазначив, що програма, на яку 
видаляється лише 200 тис. грн -  це ні про що, бо наша 
область відстає у питанні співпраці з фондом 
енергоефективності тощо. Акцентував, що активно
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ВИРІШИЛИ: 
за -  58 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  2

співпрацювати у цьому напрямку має і профільний 
Департамент, і обласна державна адміністрація, й інші 
відповідні державні служби.

Сергій Гамалій, голова обласної державної 
адміністрації, який аргументував необхідність прийняття 
цієї програми.

Проєкт рішення «Про програму підвищення 
енергоефективності Хмельницької області на 2022 -  2026 
роки» прийняти як рішення ради.

(результати поіменного 
голосування додано)

(Рішення № 49-7/2021 додано)

51. Про програму «Питна вода Хмельниччини» на 2022 -  2026 роки

СЛУХАЛИ: Головуючу Віолету Лабазюк, яка поінформувала, 
що питання розглядалося на засіданнях усіх постійних 
комісій та президії обласної ради. Постійні комісії 
з питань бюджету та фінансів; з питань управління 
комунальною власністю та приватизації рішення з цього 
питання не прийняли.

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

1.1. До 21.12.2021 врегулювати додаток № 1 програми, 
зазначивши про фінансування лише на 2022 рік.

1.2. Питання щодо фінансування на 2023 -  2026 роки 
потребує додаткового вивчення, тому при визначенні 
об’єктів рекомендовано враховувати відповідні 
пріоритети, наявність проєктно-кошторисної 
документації, експертних висновків тощо. Підготовлені 
переліки об’єктів надати на розгляд постійної комісії 
обласної ради з питань будівництва, житлово- 
комунального господарства, інвестиційної політики, 
природокористування та екології у ІІІ кварталі 2022 року.
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Підтримати запропонований проєкт рішення ради 
з урахуванням зауважень щодо додатку № 1, додаток № 2 
погодити в частині фінансування з державного бюджету. 
Висновок скеровано за належністю.

Решта 5 комісій напрацювали низку пропозицій.

ВИСТУПИЛИ: Сергій Гамалій, голова Хмельницької обласної
державної адміністрації, який запропонував перенести 
розгляд цього питання на наступну сесію, оскільки зараз 
депутати не мають змоги бачити, яке буде державне 
фінансування цієї програми.

Головуюча повідомила, що вносити пропозиції на сесії можуть виключно 
депутати обласної ради, а оскільки порядок денний вже сформовано, тому 
запропонувала депутатам проголосувати проєкт рішення з цього питання 
за основу.

ВИСТУПИЛИ: Анатолій Панчук, депутат обласної ради (фракція
«Команда Симчишина»), який зокрема зазначив, 
що пропозицію про зняття програми потрібно було 
вносити у ході формування порядку денного. Щодо 
консенсусу з окремих позицій програми, то у разі 
нагальної потреби можна буде, у подальшому, подати 
інші пропозиції та внести зміни у запропонований 
додаток. Також він зауважив, що оскільки найбільше 
враховано пропозиції по Хмельницькому району, 
то це тому, що Хмельницький район найбільший 
у порівнянні з іншими двома районами області.

Уляна Ткаченко, депутатка обласної ради (фракція 
«За конкретні справи»), яка уточнила про додатки 
до програми. Зокрема про додаток до програми, який 
надано щойно, чи про додатки 1 і 2, які були надіслані 
депутатам раніше? Зазначила, що питання питної води 
є важливим та чи не найбільш дискусійним, адже кожен 
депутат дбає про інтереси насамперед свого регіону. 
Однак є непорозуміння із запропонованими додатками, 
зокрема із тим, який напрацьований групою депутатів 
обласної ради, поцікавившись, хто ввійшов до цієї групи, 
чому розданий депутатам додаток без підпису. Звернула 
увагу на присутність політичного аспекту у ході 
підготовки цього питання, адже інтереси враховано
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непропорційно, а саме -  не враховані запити, які подано 
окремими фракціями відповідно до процедури подання 
пропозицій -  профільному Департаменту, зокрема 
фракцією «За конкретні справи».

Прокоментував ситуацію щодо запропонованих додатків начальник 
юридичного відділу виконавчого апарату обласної ради Сергій Циц, який 
зокрема зазначив, що додатки до рішення є невід’ємною частиною самого 
рішення. Тому голова обласної ради спочатку поставила на голосування питання 
за основу. Голосуючи «за основу» депутати мали б проголосувати за проєкт 
рішення із додатками, які напрацьовані обласною державною адміністрацією. 
Наступне голосування -  за пропозиції, напрацьовані робочою групою обласної 
ради. Тоді кінцевий проєкт рішення залежатиме від голосування за пропозиції 
та в цілому.

Вадим Лозовий, депутат обласної ради (фракція 
«За конкретні справи»), який заявив, що зараз йде чіткий 
«договорняк» фракцій, які дозволяють собі робити 
розподіл питної води в області, а розподіляти кошти 
на об’єкти, щодо яких виготовлено технічну 
документацію тощо не належить до компетенції обласної 
ради. Розробником відповідної програми є профільний 
Департамент обласної державної адміністрації, тому 
функції депутатів у цьому процесі або підтримати 
програму, або не підтримати її, але не напрацьовувати 
новий додаток.

Олександр Розізнаний, депутат обласної ради 
(фракція «ВО «Батьківщина»), який закликав депутатів 
дотримуватися законодавства і не розколювати 
депутатський корпус, адже є напрацювання профільного 
Департаменту обласної державної адміністрації 
і необхідно дотримуватися Регламенту та усталеної 
процедури ухвалення рішень.

Оксана Бочкарьова, депутатка обласної ради 
(фракція «Слуга народу»), яка зазначила, що питання 
щодо забезпечення питною водою населення 
територіальних громад дуже важливе і потребує 
виваженого підходу. Оскільки відповідним 
Департаментом розроблено програму із запропонованими 
двома додатками, щоправда поданими із запізненням,
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тому адміністрація й внесла пропозицію перенести 
розгляд цього питання на наступну сесію та підійти 
до цієї програми помірковано, пропорційно врахувавши 
інтереси всіх громад та територій, а не лише пропозиції 
окремих політичних сил. Наполягала на перенесенні 
розгляду питання на наступну сесію обласної ради.

Михайло Бойко, депутат обласної ради (фракція 
«ВО «Батьківщина»), який наголосив на неухильному 
дотриманні Регламенту обласної ради, зокрема й щодо 
початку пленарного засідання, оголошення перерв, 
надання слова доповідачам та ін. Також зауважив про 
незрозумілі повноваження депутатської групи, створеної 
для розроблення додатку до програми, та позбавлення 
особисто його можливості реалізувати свої депутатські 
повноваження у частині внесення пропозицій 
до програми.

Олександр Дехтярук, депутат обласної ради (фракція 
Радикальної партії Олега Ляшка), який висловив 
стурбованість з приводу того, що ним подано пропозиції 
до програми «Питна вода Хмельниччини на 2022 -  2026 
роки» в обласну державну адміністрацію, однак зараз 
розгляд питання затягується. Запропонував 
проаналізувати для яких територіальних громад виділено 
кошти у попередніх роках. Зазначив також, що є порядок 
подання пропозицій і їх прийняття на пленарному 
засіданні, якого необхідно дотримуватися усім депутатам. 
Закликав виробити однакові підходи подання пропозицій 
для всіх політичних сил.

Олег Лукашук, депутат обласної ради (фракція 
«ВО «Батьківщина»), який підтримав пропозицію голови 
обласної державної адміністрації щодо зняття питання 
з розгляду, також запропонував перенести його розгляд 
на наступну сесію, обурився з приводу неврахування 
пропозиції голови адміністрації зняти питання з розгляду.

Анатолій Панчук, депутат обласної ради (фракція 
«Команда Симчишина»), який закликав 
до взаєморозуміння та конструктиву, наголосив на тому, 
що йде процес обговорення питання і необхідно 
працювати відповідно до Регламенту обласної ради,
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Віолета Лабазюк,
головуюча

Віолета Лабазюк,
головуюча

подавати пропозиції і підтримувати чи не підтримувати 
їх шляхом голосування.

Сергій Яковлев, депутат обласної ради (фракція 
«ВО «Батьківщина»), який закликав об’єднатися 
та повернутися до нормальної й конструктивної роботи, 
обурився щодо того, що пропозиції його фракції 
не враховано у програмі, наголосив на тому, що потрібно 
було підтримати пропозицію голови обласної 
адміністрації та перенести розгляд цього питання 
на наступну сесію.

Галина Мельник, депутатка обласної ради (фракція 
«Команда Симчишина»), яка запропонувала поставити 
питання на голосування і рухатися далі.

Сергій Іващук, депутат обласної ради (фракція 
«За майбутнє»), який також запропонував ставити 
питання на голосування.

Оксана Бочкарьова, депутатка обласної ради 
(фракція «Слуга народу»), яка запропонувала перенести 
розгляд цього питання на наступну сесію та поставити 
на голосування її пропозицію.

ПРОПОЗИЦІЯ:
Розгляд питання «Про програму «Питна вода 
Хмельниччини» на 2022 -  2026 роки» перенести 
на наступну сесію (ініціатор -  Оксана Бочкарьова).

ПРОПОЗИЦІЮ ВІДХИЛЕНО: 
за -  24 
проти -  2 
утримались -  0 
не голосували -  34

ПРОПОЗИЦІЯ:
Питання «Про програму «Питна вода Хмельниччини» 
на 2022 -  2026 роки» прийняти за основу.
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ПРОПОЗИЦІЮ ПІДТРИМАНО: 
за -  43 
проти -  0 
утримались -  3 
не голосували -  14

Головуюча звернула увагу на те, жодна із постійних комісій не підтримала 
додаток 1 до проєкту рішення у редакції, запропонованій обласною державною 
адміністрацією. Разом з тим п’ять постійних комісій підтримали запропонований 
проєкт рішення, виклавши додаток 1 до програми у новій редакції, який роздано 
депутатам під час реєстрації.

Віолета Лабазюк, ПРОПОЗИЦІЯ:
головуюча Підтримати запропонований п’ятьма постійними

комісіями обласної ради додаток 1 до програми «Питна 
вода Хмельниччини» на 2022 -  2026 роки» у новій 
редакції.

ПРОПОЗИЦІЮ ПІДТРИМАНО: 
за -  37 
проти -  0 
утримались -  2 
не голосували -  21

Проєкт рішення «Про програму «Питна вода 
Хмельниччини» на 2022 -  2026 роки» із додатком
1 у новій редакції прийняти як рішення ради.

ВИРІШИЛИ: 
за -  39 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  21 
(результати поіменного 
голосування додаються)

(Рішення № 50-7/2021 додається)

Відповідно до Регламенту оголошено перерву тривалістю 15 хвилин.

ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ
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Головуюча повідомила, що у перерві надійшло дві заяви від депутатів 
обласної ради від фракції «Європейська Солідарність» Руслана Скримського 
та Олександра Співака з проханням повторно поставити на голосування питання 
про включення до порядку денного питання «Про звернення депутатів 
Хмельницької обласної ради до Президента України та Верховної Ради України 
щодо неприпустимості набрання чинності Закону України «Про внесення змін 
до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 
забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» (реєстр. № ВР 5600)».

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

депутатів Хмельницької обласної ради до Президента 
України та Верховної Ради України щодо 
неприпустимості набрання чинності Закону України «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
законодавчих актів України щодо забезпечення 
збалансованості бюджетних надходжень» (реєстр. № ВР 
5600) (ініціатори -  депутати фракції «Європейська 
Солідарність»).

ПРОПОЗИЦІЮ ПІДТРИМАНО: 
за -  38 
проти -  0 
утримались -  3 
не голосували -  19

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

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

Постійна комісія з питань охорони здоров’я 
та соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, 
молоді та спорту рекомендувала Хмельницькій обласній 
державній адміністрації до додатку 1 Програми 
відновлення та розвитку комунального підприємства 
«Аеропорт Хмельницький» на 2018 -  2022 роки внести 
наступні зміни:

1.1. у пункті 3.2 «Поточний ремонт світлосигнального
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обладнання» колонку «Джерела фінансування» доповнити 
словами «Обласний бюджет»;

1.2. у пункті 5.5.1 «Капітальний ремонт загорожі 
території аеропорту КП «Аеропорт Хмельницький» цифри 
«9336,0» та «7860,0» у колонці «2022» замінити цифрами 
«17196,00», а слова у колонці «Джерело фінансування» 
викласти в редакції «Обласний бюджет, бюджет 
м. Хмельницький та інші»;

1.3. у пункті 7.18 «Проведення обстеження 
приаеродромної території та створення бази даних про 
перешкоди КП «Аеропорт Хмельницький» орієнтовний 
обсяг фінансування 600,00 тис. грн з бюджету 
м. Хмельницький передбачити на 2021 -  2022 роки.

Облдержадміністрації узгодити відповідні зміни 
з Хмельницькою міською радою. Висновок комісії 
враховано.

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення «Про внесення змін до Програми
за -  57 відновлення та розвитку комунального підприємства
проти -  0 «Аеропорт Хмельницький» на 2018 -  2022 роки»
утримались -  1 прийняти як рішення ради.
не голосували -  2
(результати поіменного
голосування додано)

(Рішення № 51-7/2021 додано)

53. Про внесення змін до обласної програми централізованого 
забезпечення медичних закладів медичним обладнанням, медикаментами 
та виробами медичного призначення на 2021 -  2023 роки

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

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

Проєкт рішення «Про внесення змін до обласної програми 
централізованого забезпечення медичних закладів 
медичним обладнанням, медикаментами та виробами 
медичного призначення на 2021 -  2023 роки» прийняти 
як рішення ради.

(Рішення № 52-7/2021 додано)
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54. Про внесення змін до обласної цільової соціальної програми 
розвитку фізичної культури і спорту на 2018 -  2021 роки

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

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

(Рішення № 53-7/2021 додано)

Проєкт рішення «Про внесення змін до обласної цільової 
соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту 
на 2018 -  2021 роки» прийняти як рішення ради.

55. Про виконання Плану заходів з реалізації Стратегії регіонального 
розвитку Хмельницької області на 2018 -  2020 роки

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

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

(Рішення № 54-7/2021 додано)

Проєкт рішення «Про виконання Плану заходів 
з реалізації Стратегії регіонального розвитку 
Хмельницької області на 2018 -  2020 роки» прийняти 
як рішення ради.

56. Про виконання обласної програми архівної справи 
на 2018 -  2021 роки

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

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення «Про виконання обласної програми
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за -  57 архівної справи на 2018 -  2021 роки» прийняти як рішення
проти -  0 ради.
утримались -  1 
не голосували -  2
(результати поіменного 
голосування додано)

(Рішення № 55-7/2021 додано)

57. Про виконання обласної комплексної програми соціальної 
підтримки учасників АТО, операції Об’єднаних сил, членів їх сімей, сімей 
загиблих учасників АТО, операції Об’єднаних сил, постраждалих учасників 
Революції Гідності, учасників-добровольців, які брали участь у захисті 
територіальної цілісності та державного суверенітету на Сході України 
та вшанування пам’яті загиблих на 2019 -  2020 роки

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

Проєкт рішення «Про виконання обласної комплексної 
програми соціальної підтримки учасників АТО, операції 
Об'єднаних сил, членів їх сімей, сімей загиблих учасників 
АТО, операції Об'єднаних сил, постраждалих учасників 
Революції Гідності, учасників-добровольців, які брали 

(результати поіменного участь у захисті територіальної цілісності та державного 
голосування додано) суверенітету на Сході України та вшанування пам’яті

загиблих на 2019 -  2020 роки» прийняти як рішення ради.

ВИРІШИЛИ: 
за -  57 
проти -  0 
утримались -  1 
не голосували -  2

(Рішення № 56-7/2021 додано)

58. Про виконання програми формування страхового фонду 
документації Хмельницької області на 2018 -  2021 роки

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

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення «Про виконання програми формування

63



за -  57 страхового фонду документації Хмельницької області
проти -  0 на 2018 -  2021 роки» прийняти як рішення ради.
утримались -  0 
не голосували -  3
(результати поіменного 
голосування додано)

(Рішення № 57-7/2021 додано)

59. Про виконання програми збереження об’єктів культурної 
спадщини Хмельницької області на 2015 -  2020 роки

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила,
що усі постійні комісії та президія підтримали 
запропонований проєкт рішення з цього питання. Постійна 
комісія з питань будівництва, житлово-комунального 
господарства, інвестиційної політики,
природокористування та екології рекомендувала обласній 
державній адміністрації до засідання президії обласної 
ради надати інформацію про виконання пунктів 2.8 і 2.9 
заходів з реалізації зазначеної програми. Відповідь від 
облдержадміністрації надійшла вчора та її направлено 
на електронні скриньки.

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

(Рішення № 58-7/2021 додано)

Проєкт рішення «Про виконання програми збереження 
об’єктів культурної спадщини Хмельницької області 
на 2015 -  2020 роки» прийняти як рішення ради.

60. Про виконання Обласної програми розвитку культури 
і духовності на період до 2020 року

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

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення «Про виконання Обласної програми
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за -  56 розвитку культури і духовності на період до 2020 року»
проти -  0 прийняти як рішення ради.
утримались -  0 
не голосували -  4
(результати поіменного 
голосування додано)

(Рішення № 59-7/2021 додано)

61. Про Програму фінансової підтримки функціонування Агенції 
регіонального розвитку Хмельницької області на 2022 рік

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила,
що питання розглядалося на засіданнях усіх постійних 
комісій та президії обласної ради. Постійні комісії 
з питань будівництва, житлово-комунального
господарства, інвестиційної політики,
природокористування та екології та з питань управління 
комунальною власністю та приватизації вирішили, 
що визначатимуться з цього питання на пленарному 
засіданні сесії обласної ради.

Постійна комісія з питань регіонального розвитку, 
міжнародного та міжмуніципального співробітництва, 
місцевого самоврядування та децентралізації 
рекомендувала розробнику внести зміни до проєкту 
рішення, виклавши п. 3 у такій редакції: «Контроль 
за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію обласної ради з питань регіонального розвитку, 
міжнародного та міжмуніципального співробітництва, 
місцевого самоврядування та децентралізації». Висновок 
постійної комісії враховано.

ВИРІШИЛИ: 
за -  52 
проти -  0 
утримались -  5 
не голосували -  3 
(результати поіменного 
голосування додано)

Проєкт рішення «Про Програму фінансової підтримки 
функціонування Агенції регіонального розвитку 
Хмельницької області на 2022 рік» прийняти як рішення 
ради.

(Рішення № 60-7/2021 додано)
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62. Про Програму економічного та соціального розвитку 
Хмельницької області на 2022 рік

СЛУХАЛИ:

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

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

Проєкт рішення «Про Програму економічного 
та соціального розвитку Хмельницької області на 2022 
рік» прийняти як рішення ради.

(Рішення № 61-7/2021 додано)

Відповідно до Регламенту, з ініціативи депутата обласної ради Сергія 
Іващука (фракція «За майбутнє») оголошено перерву тривалістю 10 хвилин.

ПІСЛЯ ПЕРЕВИ

63. Про обласний бюджет Хмельницької області на 2022 рік

СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИЛИ:

Головуючу Віолету Лабазюк, яка поінформувала, 
що питання розглядалося на засіданнях усіх постійних 
комісій та президії обласної ради. П’ять постійних комісій 
підтримали запропонований проєкт рішення 
із врахуванням напрацьованих ними пропозицій.

Постійна комісія з питань правової політики, 
регламенту, депутатської діяльності та етики, свободи 
слова та комунікацій вирішила одноосібно визначитися 
на пленарному засіданні.

Постійні комісії з питань бюджету та фінансів 
та з питань управління комунальною власністю 
та приватизації рішення з цього питання не прийняли.

Президія обласної ради підтримала низку 
пропозицій, які були також попередньо підтримані 
п’ятьма постійними комісіями та які було направлено 
до обласної державної адміністрації.

Сергій Пенюшкевич, директор Департаменту 
фінансів облдержадміністрації, який зокрема зупинився
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на окремих аспектах бюджету.

Віолета Лабазюк,
головуюча

ВИСТУПИЛИ:

Руслан Лещишин, депутат обласної ради, голова 
постійної комісії з питань бюджету та фінансів (фракція 
«Команда Симчишина»), який зокрема зазначив, 
що в цілому бюджет напрацьовано якісно, відзначив 
позитивну співпрацю між адміністрацією й обласною 
радою. Зауважив, що бюджетна комісія розглянула 
бюджет, який в цілому підтримано, однак остаточного 
рішення не прийнято, оскільки є напрацювання 
і зауваження деяких інших постійних комісій та депутатів. 
Тому члени комісії запропонували на пленарному 
засіданні озвучити окремі пропозиції, які задовільнять 
депутатський корпус в цілому. Оскільки виникло багато 
питань щодо використання розпорядниками коштів 
по кожній програмі конкретних сум, а кожен депутат 
на своєму окрузі добре володіє ситуацією, для більш 
ефективного контролю за використанням бюджетних 
коштів запропонував доповнити проєкт рішення «Про 
обласний бюджет Хмельницької області на 2022 рік» 
новим пунктом 15 такого змісту: «Головним 
розпорядникам коштів з реалізації планів заходів місцевих 
і регіональних програм та їх уточнення в розрізі витрат 
в межах затверджених призначень погоджувати 
з постійною комісією з питань бюджету та фінансів 
та профільними постійними комісіями обласної ради». 
Пункти 15 -  18 проєкту рішення вважати відповідно 
пунктами 16 -  19. Звернувся з проханням підтримати 
озвучену ним пропозицію.

ПРОПОЗИЦІЯ:
Питання «Про обласний бюджет Хмельницької області 
на 2022 рік» прийняти за основу.

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

Уляна Ткаченко, депутатка обласної ради (фракція 
«За конкретні справи»), яка запропонувала профільному
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Департаменту прокоментувати та надати правову оцінку 
цій пропозиції.

Олег Лукашук, депутат обласної ради (фракція 
«ВО «Батьківщина»), який також запропонував надати 
правову оцінку озвученій пропозиції до бюджету.

Сергій Яковлев, депутат обласної ради (фракція 
«ВО «Батьківщина»), який підтримав голову постійної 
комісії з питань бюджету та фінансів, однак висловив 
окремі зауваження до Департаменту у плані того, 
що депутати мають мало можливості брати участь 
у фінансовій реалізації програм, які ними приймаються. 
Також висловив пропозицію надати правову оцінку 
пропозиції Р. Лещишина.

Оксана Бочкарьова, депутатка обласної ради 
(фракція «Слуга народу»), яка підтримала депутатів 
у тому, що пропозицію потрібно доопрацювати.

Сергій Гамалій, голова обласної державної 
адміністрації, який зазначив, що бюджетні процеси чітко 
виписані у Законі України «Про місцеве самоврядування» 
та Бюджетному кодексі України і їх потрібно 
дотримуватися.

Віктор Бурлик, депутат обласної ради (фракція 
«Команда Симчишина»), який аргументував необхідність 
прийняття пропозиції голови бюджетної комісії.

Михайло Бойко, депутат обласної ради (фракція 
«ВО «Батьківщина»), який прокоментував правовий 
аспект запропонованої зміни до проєкту рішення, 
наголосивши на дотриманні законодавства України, 
зокрема Бюджетного кодексу.

Правову оцінку щодо озвученої Р. Лещишиним пропозиції надав начальник 
юридичного відділу виконавчого апарату обласної ради Сергій Циц.
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Віолета Лабазюк,
головуюча

Віолета Лабазюк,
головуюча

Руслан Лещишин, депутат обласної ради (фракція 
«Команда Симчишина»), який настояв на праві депутата 
внести відповідну пропозицію відповідно до Регламенту 
роботи обласної ради, а також на тому, щоб його 
пропозицію поставили на голосування.

ПРОПОЗИЦІЯ:
Доповнити проєкт рішення «Про обласний бюджет 
Хмельницької області на 2022 рік» п. 15 та викласти його 
у такій редакції: «Головним розпорядникам коштів 
з реалізації планів заходів місцевих і регіональних 
програм та їх уточнення у розрізі витрат в межах 
затверджених призначень погоджувати з постійною 
комісією з питань бюджету та фінансів та профільними 
постійними комісіями обласної ради». Пункти 15 -  18 
проєкту рішення вважати відповідно пунктами 16 -  19 
(ініціатор -  голова постійної комісії з питань бюджету 
та фінансів Руслан Лещишин).

ПРОПОЗИЦІЮ ПІДТРИМАНО: 
за -  33 
проти -  5 
утримались -  4 
не голосували -  18

ПРОПОЗИЦІЯ:
Рекомендувати обласній державний адміністрації 
передбачити в обласному бюджеті на 2022 рік кошти для 
обласних закладів культури (по головному розпоряднику 
коштів Департаменту інформаційної діяльності, культури, 
національностей та релігій облдержадміністрації) 
у повному обсязі, зокрема: Хмельницькій обласній 
філармонії: по КЕКВ-2111 -  1 600 000,0 грн, по КЕКВ- 
2120 -  345 600,0 грн, разом 1 945 600,0 грн;
Хмельницькому обласному академічному музично- 
драматичному театру імені Михайла Старицького: по 
КЕКВ-2111 -  1 563 200,0 грн, по КЕКВ-2120 -  344 000,0 
грн, разом -  1 907 200,0 гривень (ініціатори -  п ’ять 
постійних комісій та президія обласної ради).
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ПРОПОЗИЦІЮ ПІДТРИМАНО: 
за -  44 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  16

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення «Про обласний бюджет Хмельницької
за -  57 області на 2022 рік» із доповненнями прийняти як рішення
проти -  0 ради.
утримались -  0
не голосували -  3
(результати поіменного
голосування додаються)

(Рішення № 62-7/2021 додано)

64. Про Антикорупційну програму Хмельницької обласної ради 
на 2022 -  2025 роки

СЛУХАЛИ:

ВИРІШИЛИ: 
за -  57 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -3 
(результати поіменного 
голосування додано)

(Рішення № 63-7/2021 додано)

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

Проєкт рішення «Про Антикорупційну програму 
Хмельницької обласної ради на 2022 -  2025 роки» 
прийняти як рішення ради.

65. Про внесення змін до рішення обласної ради від 08 квітня 
2021 року № 47-4/2021

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

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення «Про внесення змін до рішення обласної
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за -  57 ради від 08 квітня 2021 року № 47-4/2021» прийняти
проти -  0 як рішення ради.
утримались -  0 
не голосували -3
(результати поіменного 
голосування додано)

(Рішення № 64-7/2021 додано)

66. Про обласний конкурс «Г ордість Хмельниччини

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

Постійна комісія з питань регіонального розвитку, 
міжнародного та міжмуніципального співробітництва, 
місцевого самоврядування та децентралізації 
рекомендувала розробнику проєкту рішення 
доопрацювати проєкт рішення, зазначивши в Положенні 
про обласний конкурс «Г ордість Хмельниччини» 
кількісний склад комісії (15 чоловік). Висновок комісії 
враховано. Постійна комісія з питань бюджету та фінансів 
рішення з цього питання не прийняла.

ВИРІШИЛИ: 
за -  38 
проти -  0 
утримались -  5 
не голосували -17 
(результати поіменного 
голосування додано)

(Рішення № 65-7/2021 додано)

Проєкт рішення «Про обласний конкурс «Гордість 
Хмельниччини» прийняти як рішення ради.

67. Про обласну премію імені Володимира Ґериновича за кращу 
роботу у галузі історико-культурних та краєзнавчих досліджень

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

Постійна комісія з питань охорони здоров’я 
та соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії,
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Віолета Лабазюк,
головуюча

Віолета Лабазюк,
головуюча

ВИРІШИЛИ: 
за -  51 
проти -  1

молоді та спорту рекомендувала Хмельницькій обласній 
державній адміністрації пункт 14 додатку до рішення 
викласти в редакції: «Диплом лауреата Премії вручає 
на урочистостях з нагоди Дня краєзнавства голова 
обласної організації Національної спілки краєзнавців 
України». Висновок комісії направлено за належністю.

ПРОПОЗИЦІЯ:
Проєкт рішення питання «Про обласну премію імені 
Володимира Ґериновича за кращу роботу у галузі 
історико-культурних та краєзнавчих досліджень» 
прийняти за основу.

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

ПРОПОЗИЦІЯ:
Рекомендувати Хмельницькій обласній державній 
адміністрації пункт 14 додатку до рішення викласти 
в редакції: «Диплом лауреата Премії вручає
на урочистостях з нагоди Дня краєзнавства голова 
обласної організації Національної спілки краєзнавців 
України» (ініціатор -  постійна комісія з питань охорони 
здоров’я та соціальної політики, освіти, науки, культури, 
релігії, молоді та спорту).

ПРОПОЗИЦІЮ ПІДТРИМАНО: 
за -  53 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  7

Проєкт рішення «Про обласну премію імені Володимира 
Ґериновича за кращу роботу у галузі історико-культурних 
та краєзнавчих досліджень» з доповненням прийняти
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утримались -  0 як рішення ради.
не голосували -8
(результати поіменного 
голосування додано)

(Рішення № 66-7/2021 додано)

68. Про план роботи обласної ради на 2022 рік

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

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення «Про план роботи обласної ради на 2022
за -  54 рік» прийняти як рішення ради.
проти -  0
утримались -  0
не голосували -  6
(результати поіменного
голосування додано)

(Рішення № 67-7/2021 додано)

69. Про проголошення 2022 року Роком Української повстанської 
армії

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

Постійна комісія з питань управління комунальною 
власністю та приватизації вирішили визначатися щодо 
цього питання шляхом особистого голосування 
на пленарному засіданні обласної ради.

ВИСТУПИЛИ: Аліна Коваль, депутатка обласної ради (фракція
«Європейська Солідарність»), яка зупинилася 
на актуальності прийняття цього рішення та підійти 
до його виконання предметно і системно.

Володимир Гончарук, перший заступник голови 
обласної ради, який запропонував звернутися до голів 
територіальних громад з такою ж пропозицію підтримати
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рішення обласної ради задля відновлення історичної 
пам’яті українського народу у боротьбі за свою 
незалежність.

ВИРІШИЛИ: Проєкт рішення «Про проголошення 2022 року Роком
за -  47 Української повстанської армії» прийняти як рішення
проти -  0 ради.
утримались -  0
не голосували -  13
(результати поіменного
голосування додано)

(Рішення № 68-7/2021 додано)

70. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради 
до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 
України з приводу належного фінансового забезпечення сфери охорони 
здоров’я

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

Постійні комісії з питань будівництва, житлово - 
комунального господарства, інвестиційної політики, 
природокористування та екології, з питань економічного 
розвитку, промисловості, підприємництва, енергетики, 
транспорту та зв’язку, з питань бюджету та фінансів 
та з питань управління комунальною власністю 
та приватизації вирішили з цих питань визначатися 
одноосібно на пленарному засіданні сесії обласної ради.

ВИСТУПИЛИ: Оксана Бочкарьова, депутатка обласної ради
(фракція «Слуга народу»), яка зауважила про те, що вона 
за належне фінансування медицини, однак звернення 
не несе смислового навантаження, натомість містить 
багато критики президента та уряду, не базуючись 
на вагомих аргументах. Акцентувала, що у зверненнях 
депутати мали б більше наголошувати на проблемах, а не 
лише висловлювати критику державних інститутів влади.

Володимир Поворозник, депутат обласної ради 
(фракція «За конкретні справи»), який аргументував
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позицію фракції та запропонував депутатам підтримати 
проєкт рішення.

Галина Карнасевич, депутатка обласної ради 
(фракція «Європейська Солідарність»), яка закликала 
депутатський корпус підтримати текст звернення, 
аргументувавши позицію фракції.

ВИРІШИЛИ: 
за -  38 
проти -  0 
утримались -  1 
не голосували -  21 
(результати поіменного 
голосування додано)

Проєкт рішення «Про звернення депутатів Хмельницької 
обласної ради до Президента України, Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України з приводу належного 
фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я» 
прийняти як рішення ради.

(Рішення № 69-7/2021 додано)

71. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради 
до Президента України, Верховної Ради України, Генерального прокурора 
України щодо результатів розслідування Pandora Papers

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

Постійні комісії з питань будівництва, житлово - 
комунального господарства, інвестиційної політики, 
природокористування та екології, з питань економічного 
розвитку, промисловості, підприємництва, енергетики, 
транспорту та зв’язку, з питань бюджету та фінансів 
та з питань управління комунальною власністю 
та приватизації вирішили з цих питань визначатися 
одноосібно на пленарному засіданні сесії обласної ради.

ВИРІШИЛИ: За підсумками голосування рішення не прийнято.
за -  13
проти -  0
утримались -  8
не голосували -  38
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72. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Кабінету 
Міністрів України щодо забезпечення права дітей з особливими освітніми 
потребами на психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги 
в інклюзивно-ресурсних центрах

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

Постійні комісії з питань будівництва, житлово- 
комунального господарства, інвестиційної політики, 
природокористування та екології, з питань економічного 
розвитку, промисловості, підприємництва, енергетики, 
транспорту та зв’язку, з питань бюджету та фінансів 
та з питань управління комунальною власністю 
та приватизації вирішили з цих питань визначатися 
одноосібно на пленарному засіданні сесії обласної ради.

Проєкт рішення «Про звернення депутатів Хмельницької 
обласної ради до Кабінету Міністрів України щодо 
забезпечення права дітей з особливими освітніми 
потребами на психолого-педагогічні та корекційно- 
розвиткові послуги в інклюзивно-ресурсних центрах» 

(результати поіменного прийняти як рішення ради. 
голосування додано)

(Рішення № 70-7/2021 додано)

ВИРІШИЛИ: 
за -  42 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  18

73. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради 
до Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів 
України щодо неприпустимості наступу на фінансову спроможність 
місцевого самоврядування

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

Постійні комісії з питань будівництва, житлово - 
комунального господарства, інвестиційної політики, 
природокористування та екології, з питань економічного 
розвитку, промисловості, підприємництва, енергетики, 
транспорту та зв’язку, з питань бюджету та фінансів 
та з питань управління комунальною власністю
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та приватизації вирішили з цих питань визначатися 
одноосібно на пленарному засіданні сесії обласної ради.

ВИРІШИЛИ: За підсумками голосування рішення не прийнято.
за -  28
проти -  0
утримались -  1
не голосували -  31

ВИСТУПИЛИ: Аліна Коваль, депутатка обласної ради (фракція
«Європейська Солідарність»), яка аргументувала 
необхідність прийняття звернення.

74. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради 
до Президента України та Голови Верховної ради України про недопущення 
закриття стаціонарних поштових відділень «УКРПОШТИ»

СЛУХАЛИ:

ВИСТУПИЛИ:

ВИРІШИЛИ: 
за -  49 
проти -  0

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

Сергій Іващук, депутат обласної ради (фракція 
«За майбутнє»), який висловив позицію фракцію щодо 
важливості підтримки тексту звернення та аргументував 
необхідність його прийняття.

Світлана Павлишина, депутатка обласної ради 
(фракція «За конкретні справи»), яка також закликала 
депутатів підтримати звернення.

Олег Лукашук, депутат обласної ради (фракція 
«ВО «Батьківщина»), який також закликав депутатів 
підтримати текст звернення щодо недопущення закриття 
стаціонарних поштових відділень «УКРПОШТИ».

Проєкт рішення «Про звернення депутатів Хмельницької 
обласної ради до Президента України та Г олови Верховної 
ради України про недопущення закриття стаціонарних
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утримались -  0 поштових відділень «УКРПОШТИ» прийняти як рішення
не голосували -  11 ради.
(результати поіменного 
голосування додано)

(Рішення № 71-7/2021 додано)

75. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради 
до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та обласних рад 
України щодо здійснення невідкладних заходів із забезпечення фінансової 
спроможності районних рад

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

Постійні комісії з питань економічного розвитку, 
промисловості, підприємництва, енергетики, транспорту 
та зв’язку та з питань управління комунальною власністю 
та приватизації вирішили визначатися одноосібно 
на пленарному засіданні сесії обласної ради.

ВИРІШИЛИ: За підсумками голосування рішення не прийнято.
за -  29
проти -  0
утримались -  2
не голосували -  29

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

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

Постійні комісії з питань будівництва, житлово - 
комунального господарства, інвестиційної політики, 
природокористування та екології та з питань управління 
комунальною власністю та приватизації вирішили 
визначатися одноосібно на пленарному засіданні сесії 
обласної ради.
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ВИРІШИЛИ: 
за -  56 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  4 
(результати поіменного 
голосування додано)

Проєкт рішення «Про внесення змін до обласної програми 
розвитку та підтримки комунальних закладів охорони 
здоров’я Хмельницької обласної ради на 2021 роки» 
прийняти як рішення ради.

(Рішення № 72-7/2021 додано)

77. Про утримання учнів (вихованців) у закладах освіти 
із збереженням у складі інтернату з цілодобовим повним утриманням учнів 
(вихованців) за рахунок коштів обласного бюджету

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила,
що дві постійні комісії 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 утримання учнів (вихованців) 
у закладах освіти із збереженням у складі інтернату 
з цілодобовим повним утриманням учнів (вихованців) 
за рахунок коштів обласного бюджету» прийняти 
як рішення ради.

(Рішення № 73-7/2021 додано)

78. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради 
до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 
України з приводу належного фінансового забезпечення сфери охорони 
здоров’я

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

ВИСТУПИЛИ: Лілія Брухнова, депутатка обласної ради (фракція
«За майбутнє»), яка зазначила про потрібність ведення
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ВИРІШИЛИ: 
за -  45 
проти -  0 
утримались -  0 
не голосували -  15

діалогу про чіткі плани подання пропозицій щодо 
реформування медичної галузі, висловила сумніви щодо 
результативності подібних звернень, закликавши 
об’єднати зусилля і звернутися до народних депутатів 
України з метою вироблення комплексного підходу 
у вирішенні медичних проблем Хмельниччини.

Віктор Чубар, депутат обласної ради (фракція 
«За майбутнє»), який акцентував на суті проблеми.

Оксана Натальська, депутат обласної ради (фракція 
«Слуга народу»), яка зазначила про неефективність 
прийнятих звернень та закликала сумлінно вникати у суть 
звернень, які запропоновані для прийняття. Висловила 
позицію фракції про підтримку тексту звернення.

Аліна Коваль, депутатка обласної ради (фракція 
«Європейська Солідарність»), яка зазначила про 
підтримку окремих положень тексту звернення та певних 
його тверджень, висловила окремі зауваження.

Олег Лукашук, депутат обласної ради (фракція 
«ВО «Батьківщина»), який наголосив на важливості 
підтримки медичної галузі.

Проєкт рішення «Про звернення депутатів Хмельницької 
обласної ради до Президента України, Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України з приводу належного 
фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я» 
прийняти як рішення ради.

(результати поіменного 
голосування додано)

ВИСТУПИЛИ:

(Рішення № 74-7/2021 додано)

Наталя Кухарук, депутатка обласної ради (фракція 
«ВО «Батьківщина»), яка запропонувала внести окремі 
технічні правки до тексту звернення.

Г оловуюча повідомила, що запропоновані правки будуть внесені 
працівниками виконавчого апарату в остаточному варіанті тексту звернення.
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79. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради 
до Президента України та Верховної Ради України щодо неприпустимості 
набрання чинності Закону України «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 
збалансованості бюджетних надходжень» (реєстр. № ВР 5600)

СЛУХАЛИ: Віолету Лабазюк, головуючу, яка зазначила,
що оскільки надійшли звернення від депутатів обласної 
ради про повторне голосування щодо проєкту рішення, 
тому питання повторно запропоновано для розгляду.

ВИРІШИЛИ: За підсумками голосування рішення не прийнято.
за -  31
проти -  0
утримались -  1
не голосували -  28

Аліна Коваль, депутатка обласної ради (фракція «Європейська 
Солідарність») звернулася до депутатського корпусу із заявою, що оскільки 
її пропозицію щодо звернення не внесено до порядку денного пленарного 
засідання, вона від імені фракції озвучила текст звернення до центральних 
органів влади щодо недопущення переслідування опозиції на території України 
(додаток 3).

Головуюча Віолета Лабазюк інформувала, що на її ім’я як голови обласної 
ради надійшло повідомлення про створення в обласній раді депутатської групи 
зі сприяння розвитку добровільного пожежного руху та громадської безпеки 
в області «За безпечне Поділля», до складу якої увійшло 29 депутатів, а саме: 
Лабазюк Віолета Олександрівна, Г ончарук Володимир Володимирович, Соколюк 
Валентин Іванович, Бурлик Віктор Вікторович, Галкін Григорій Якимович, 
Демчишен Михайло Григорович, Дехтярук Олександр Миколайович, Іващук 
Сергій Петрович, Калюжна Тетяна Олександрівна, Козюра Андрій 
Ростиславович, Корнійчук Олександр Олександрович, Кланца Андрій Іванович, 
Лабазюк Петро Петрович, Лещишин Руслан Миколайович, Лозовий Вадим 
Миколайович, Лукашук Олег Григорович, Мовсісян Врам Македонович, 
Нагорний Іван Михайлович, Поворозник Володимир Васильович, Розізнаний 
Олександр Григорович, Романюк Володимир Віталійович, Ромасюков Артем 
Євгенович, Скримський Руслан Францович, Слюсарчук Сергій Борисович, Смаль 
Юрій Валентинович, Співак Олександр Михайлович, Ткаченко Уляна Юріївна, 
Фрідман Артур Давидович, Цуглевич Яків Миколайович.
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Керівником та уповноваженим представником депутатської групи обрано 
Петра Лабазюка, члена фракції політичної партії «За майбутнє». Крім того, 
до лав добровольців, не зважаючи на те, що вони не є депутатами обласної ради, 
виявили бажання приєднатися голова обласної державної адміністрації Сергій 
Гамалій та перший заступник голови Сергій Тюрін. Головуюча запросила 
до слова Романа Примуша, заступника голови Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій. Він, зокрема, зазначив про важливість прийняття 
програми сприяння розвитку добровільної пожежної охорони, популяризації 
добровольчого пожежного руху в населених пунктах області, наголосив 
на важливості створення численної депутатської групи «За безпечне Поділля» 
у Хмельницькій обласній раді, зауваживши про діяльність аналогічної групи 
у польському Сеймі, а також членам депутатської групи було вручено 
посвідчення добровольця добровільної пожежної охорони.

Головуюча, голова обласної ради Віолета Лабазюк повідомила, що питання 
порядку денного пленарного засідання сьомої сесії розглянуто, привітала усіх 
присутніх із новорічно-різдвяними святами.

Сесія обласної ради завершила свою роботу.

/Звучить Державний Гімн України/

Віолета ЛАБАЗЮК
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