
У К Р А Ї Н А
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

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

(7 сесія)

20 грудня 2021 року м. Хмельницький
12:00 Будинок рад

каб. 203

На засіданні президії обласної ради були присутні такі її члени:

1. ЛАБАЗЮК
Віолета Олександрівна

2. СОКОЛЮК 
Валентин Іванович

голова обласної ради. 

заступник голови обласної ради.

3. БУРЛИК
Віктор Вікторович

4. ГЛАДУНЯК 
Іван Васильович

5. ЗЕЛЕНКО 
Тетяна Іванівна

6. КОВАЛЬ
Аліна Володимирівна

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

голова постійної комісії з питань
управління комунальною власністю 
та приватизації.

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

голова постійної комісії з питань
регіонального розвитку, міжнародного 
та міжмуніципального співробітництва, 
місцевого самоврядування
та децентралізації.



7. ЛЕМЕЩУК
Олена Валеріївна

8. ЛЕЩИШИН 
Руслан Миколайович

9. ПУХКИЙ 
Михайло Опанасович

10. БОЧКАРЬОВА 
Оксана Валеріївна

11. ІВАЩУК
Сергій Петрович

12. КОРНІЙЧУК
Олександр Олександрович

13. МОВСІСЯН
Врам Македонович

14. СМАЛЬ
Юрій Валентинович

15. ТКАЧЕНКО 
Уляна Юріївна

16. ЯКОВЛЕВ
Сергій Володимирович

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

голова постійної комісії з питань 
бюджету та фінансів.

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

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

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

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

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

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

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

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

17. БРУХНОВА - уповноважений представник
Лілія Степанівна депутатської групи «Рівні

можливості».

18. ГАЙ - уповноважений представник
Ігор Віталійович депутатської групи 

Хмельниччини».
«Аграрії

19. КРУПА Тетяна Василівна - уповноважений представник
депутатської групи 
цінності».

«За сімейні

20. ЦУГЛЕВИЧ - уповноважений представник
Яків Миколайович депутатської групи 

Хмельниччини».
«Медицина

Відсутні члени президії обласної ради:

1. ГОНЧАРУК - перший заступник голови обласної
Володимир
Володимирович

ради.

2. ФРІДМАН - голова постійної комісії з питань
Артур Давидович будівництва, житлово-комунального

господарства, інвестиційної політики, 
природокористування та екології.

3. ДЕМЧИШЕН - уповноважений представник
Михайло Григорович депутатської групи «Хмельниччина

виробнича».

4. КАДЕНКО
Оксана Олегівна

уповноважений представник
депутатської групи «Єдність».

Г оловувала на засіданні президії Віолета Лабазюк, голова Хмельницької 
обласної ради.

У роботі президії взяли участь голова обласної державної адміністрації 
Сергій Гамалій, перший та заступники голови облдержадміністрації Сергій 
Тюрин, Володимир Юр’єв, Сергій Ткачук; директор Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації Сергій Пенюшкевич.
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СЛУХАЛИ: головуючу, яка повідомила про те, що члени президії мають 
визначити коло питань, запропонованих до проєкту порядку денного 
пленарного засідання, крім того, планується вироблення узгоджених 
пропозицій щодо розгляду питань, які викликали дискусії під час роботи 
постійних комісій, щоб максимально результативно провести пленарне 
засідання.

Головуюча повідомила, що на попередній розгляд постійних комісій 
і президії обласної ради було винесено 57 питань, які подано відповідно 
до статей 27 та 28 Регламенту ради, та 16 нових депутатських запитів. Постійні 
комісії згідно з висновками рекомендували включити до проєкту порядку 
денного ще шість питань. Усі проєкти рішень оприлюднено на офіційному 
сайті обласної ради і відповідно до вимог статті 26 Регламенту надіслано 
членам президії та усім депутатам ради електронною поштою. Деякі проєкти -  
повторно, з врахуванням доопрацювань.

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

Члени президії розглянули питання, які запропоновано включити 
до проєкту порядку денного сьомої сесії обласної ради.

Головуюча повідомила, що постійні комісії підтримали включення перших 
двох питань у порядок денний пленарного засідання, а саме:

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».

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

3. «Про зняття з розгляду депутатських запитів».

Головуюча повідомила, що на розгляді знаходиться 40 депутатських 
запитів, автори семи з яких погоджуються зняти свої запити з розгляду.

Йдеться про запити:
- 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
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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 
«Г ородоцька міська багатопрофільна лікарня»;

- Ігоря Г АЯ -  щодо забезпечення водопостачанням жителів села Жванець 
Жванецької сільської ради Кам’янець-Подільського району;

- 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, що 
знаходяться поблизу автодоріг загального користування обласного 
та міжнародного значення;

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

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

Головуюча повідомила, що автори решти 33-х запитів наполягають 
на продовженні терміну їх розгляду, про що йдеться у наступному проєкті 
рішення.

4. «Про продовження терміну розгляду депутатських запитів».

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

5. Про нові депутатські запити.

Головуюча повідомила, що до обласної ради надійшло 16 нових 
депутатських звернень, які депутати просили винести на розгляд ради 
та підтримати як депутатські запити. Відповідні проєкти рішень підготовлено 
і разом із текстами звернень направлено депутатам для ознайомлення.

Питання до проєкту порядку денного сесії сформульовано таким чином:

- «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»;
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- «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»;

- «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»;

- «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»;

- «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»;

- «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»;

- «Про депутатський запит Віктора БУРЛИКА щодо недопущення 
забудови Національного природного парку «Подільські Товтри»;

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

- «Про депутатський запит Оксани НАТАЛЬСЬКОЇ щодо виділення 
з обласного бюджету коштів на придбання автобуса для Хмельницького 
фахового музичного коледжу ім. В. І. Заремби»;

- «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»;
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- «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»;

- «Про депутатський запит Андрія КОЗЮРИ щодо фінансування 
систем блискавко захисту та протипожежного захисту в закладах освіти 
м. Нетішин»;

- «Про депутатський запит Андрія КОЗЮРИ щодо передбачення 
в обласному бюджеті на 2022 рік коштів на закупівлю лікувального 
харчування для хворих на муковісцидоз»;

- «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»;

- «Про депутатський запит Вадима ЛОЗОВОГО щодо виділення 
коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації для 
проведення ремонтно-реставраційних робіт пам’ятки архітектури 
національного значення -  Вежа-каплиця аріанська (соцініанська) 
(ох. № 220020-Н) у с. Тихомель Ямпільської територіальної громади 
Шепетівського району»;

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

У ході обговорення питань член президії депутатка Оксана Бочкарьова 
запропонувала не включати до порядку денного розгляд депутатського запиту 
Віктора Чубаря, оскільки порушене у ньому питання не належить до відання 
обласної ради.

Окрім того, головуюча зауважила, що перед пленарним засіданням буде 
роздано проєкт порядку денного, де кожен запит буде пронумеровано як окреме 
питання і рішення прийматимуться по кожному з них.

Члени президії схвалили включення зазначених запитів як питання 
до проєкту порядку денного пленарного засідання.

6. Про затвердження розпоряджень голови обласної ради.

7



Г оловуюча повідомила, що всі постійні комісії 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».

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

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

Головуюча повідомила, що питання розглядалося на засіданнях усіх 
постійних комісій. П’ять постійних комісій вирішили визначитися одноосібно 
шляхом голосування на пленарному засіданні сьомої сесії обласної ради.

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

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

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

Постійна комісія з питань будівництва, житлово-комунального 
господарства, інвестиційної політики, природокористування та екології 
підтримала запропонований проєкт рішення ради та рекомендувала обласній 
державній адміністрації розглянути питання та до 25 січня 2022 року надати 
обґрунтовані пропозиції щодо подальшого використання майнового комплексу 
та іншого індивідуально визначеного майна. Висновок комісії було скеровано 
за належністю.

Постійна комісія з питань економічного розвитку, промисловості, 
підприємництва, енергетики, транспорту та зв’язку рекомендувала виключити з 
порядку денного пленарного засідання сьомої сесії обласної ради питання «Про 
припинення шляхом ліквідації Вовковинецької гімназії Хмельницької обласної 
ради».
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Члени президії схвалили включення зазначеного питання до проєкту 
порядку денного пленарного засідання.

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

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

Разом з тим, постійна комісія з питань будівництва, житлово-комунального 
господарства, інвестиційної політики, природокористування та екології 
рекомендувала обласній державній адміністрації розглянути питання та до 25 
січня 2022 року надати обґрунтовані пропозиції щодо подальшого 
використання майнового комплексу та іншого індивідуально визначеного 
майна. Висновок комісії скеровано за належністю.

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

10. Про створення Яблунівського психоневрологічного інтернату.

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

Постійна комісія з питань будівництва, житлово-комунального 
господарства, інвестиційної політики, природокористування та екології 
рекомендувала обласній державній адміністрації на 2022 рік передбачити 
кошти для вирішення організаційних питань щодо створення Яблунівського 
психоневрологічного інтернату. Висновок комісії скеровано за належністю.

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

Головуюча повідомила, що наступні 17 питань розглянуто на засіданнях 
постійних комісій без зауважень та пропозицій, а саме:

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

12. 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.

13. Про надання згоди на поділ земельної ділянки.
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14. 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).

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

16. 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.

17. 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.

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

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

20. 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.

21. 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.

22. 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.

23. Про безоплатну передачу індивідуально визначеного майна
10



із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької 
області у комунальну власність Щиборівської сільської ради 
Хмельницького району Хмельницької області.

24. 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.

25. 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.

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

27. 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.

У ході обговорення дискусійним виявилося питання щодо делегування 
окремих повноважень обласної ради обласній державній адміністрації, зокрема 
перший заступник голови обласної державної адміністрації Сергій Тюрин 
висловив міркування щодо доцільності прийняття рішення про окреме 
делегування деяких повноважень, як-от: організацію харчування у закладах 
області, оскільки усі повноваження вичерпно передбачені відповідними 
законами та законодавчими актами, а тому у подальшому така практика 
прийняття рішень щодо окремих повноважень може спричинити правовий 
колапс. Свої міркування щодо цього висловили голова ради Віолета Лабазюк, 
яка, зокрема зазначила про те, що питання є технічним і зводиться до 
посилення контролю за організацією харчування, окрім інших, двома 
постійними комісіями ради.

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

28. 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).

Г оловуюча повідомила, що всі постійні комісії підтримали
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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, пункт 2. після слова «ради» замінити 
словами «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.

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

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

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

В обговоренні питання взяли участь голова обласної державної 
адміністрації та перший заступник голови адміністрації, а також члени президії 
Юрій Смаль, Сергій Яковлев, Руслан Лещишин, Оксана Бочкарьова, Іван 
Гладуняк та ін. Вони, зокрема, висловили стурбованість ситуацією, що склалася 
із заборгованістю по заробітній платі на підприємстві, а також необхідністю 
вироблення подальшого стратегічного плану виходу із кризового стану цього
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підприємства.

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

Г оловуюча повідомила, що наступні два питання розглянуто на засіданнях 
постійних комісій без зауважень.

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

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

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

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

Головуюча повідомила, що більшість постійних комісій 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 і з питань управління комунальною власністю та 
приватизації рекомендували 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. Висновки комісій 
враховано.

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», також рекомендувати постійній комісії 
з питань будівництва, житлово-комунального господарства, інвестиційної 
політики, природокористування та екології спільно з Департаментом охорони 
здоров’я облдержадміністрації до наступної сесії обласної ради визначити 
об’єкти, враховуючи пріоритети. Висновок комісії скеровано за належністю.

Члени президії схвалили включення цього питання до проєкту порядку 
денного пленарного засідання.
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33. Про обласну цільову соціальну програму «Молодь 
Хмельниччини» на 2022 -  2025 роки.

Головуюча повідомила, що більшість постійних комісій 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 скеровано за належністю.

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

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

Головуюча повідомила, що питання розглядалося на засіданнях усіх 
постійних комісій. Постійні комісії з питань охорони здоров’я та соціальної 
політики, освіти, науки, культури, релігії, молоді та спорту, з питань 
регіонального розвитку, міжнародного та міжмуніципального співробітництва, 
місцевого самоврядування та децентралізації, а також з питань бюджету 
та фінансів рекомендували обласній державній адміністрації доповнити 
та доопрацювати частину І додатку до програми «Формування української 
громадянської ідентичності». Висновок комісій враховано.

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 скеровано за належністю.

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

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

Головуюча повідомила, що постійна комісія з питань регіонального
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розвитку, міжнародного та міжмуніципального співробітництва, місцевого 
самоврядування та децентралізації рекомендувала обласній державній 
адміністрації у проєкті рішення абзац 2 пункту 5 Додатку 1 до Програми 
доповнити наступним текстом: «за виключенням об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів» 
та підтримати запропонований проєкт рішення з урахуванням пропозиції 
й винести на розгляд пленарного засідання ради. Висновок комісії скеровано за 
належністю.

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, рекомендовано обласній 
державній адміністрації розробити програму щодо підвищення
енергоефективності об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Хмельницької області. Висновок комісії скеровано за належністю.

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

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

Головуюча повідомила, що питання розглядалося на засіданнях усіх 
постійних комісій. П’ять постійних комісій підтримали запропонований проєкт 
рішення, виклавши Додаток 1 в новій редакції. Висновок із додатком скеровано 
за належністю.

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

- до 21.12.2021 врегулювати додаток № 1 програми, зазначивши про 
фінансування лише на 2022 рік.

- питання щодо фінансування на 2023 -  2026 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.

Підтримати запропонований проєкт рішення ради з урахуванням 
зауважень щодо додатку № 1, додаток № 2 погодити в частині фінансування 
з державного бюджету. Висновок скеровано за належністю.

Постійні комісії з питань бюджету та фінансів та з питань управління 
комунальною власністю та приватизації рішення з цього питання не прийняли.
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Також звернуто увагу, що жодна постійна комісія Додаток 1 до проєкту 
рішення в редакції обласної державної адміністрації не підтримала.

Голова обласної державної адміністрації Сергій Гамалій запропонував 
перенести розгляд цього питання на наступну сесію, оскільки є два додатки, які 
потребують додаткового опрацювання. В обговоренні питання взяли участь 
депутати обласної ради Оксана Бочкарьова, Сергій Яковлев та ін.

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

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

Головуюча повідомила, що більшість постійних комісій підтримали 
запропонований проєкт рішення. Постійна комісія з питань охорони здоров’я та 
соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, молоді та спорту 
рекомендувала обласній державній адміністрації до додатку 1 Програми 
відновлення та розвитку комунального підприємства «Аеропорт 
Хмельницький» на 2018 -  2022 роки внести наступні зміни:

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

- 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»;

- 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.

Рекомендовано облдержадміністрації узгодити відповідні зміни з 
Хмельницькою міською радою. Висновок комісії враховано.

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

Головуюча повідомила, що наступні шість питань члени постійних комісій 
підтримали без зауважень.

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

39. Про внесення змін до обласної цільової соціальної програми 
розвитку фізичної культури і спорту на 2018 -  2021 роки.
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40. Про виконання Плану заходів з реалізації Стратегії 
регіонального розвитку Хмельницької області на 2018 -  2020 роки.

41. 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.

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

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

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

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

Головуюча повідомила, що 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. Висновок 
комісії скеровано за належністю.

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

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

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

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

Члени президії схвалили включення цих питань до проєкту порядку 
денного пленарного засідання.
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47. Про обласний бюджет Хмельницької області на 2022 рік.

Головуюча повідомила, що питання розглядалося на засіданнях усіх 
постійних комісій, п’ять з яких підтримали запропонований проєкт рішення 
із врахуванням напрацьованих 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.

Пропозиції комісій було направлено обласній державній адміністрації та її 
підрозділам для опрацювання і реагування.

Головуюча також повідомила, що членам президії роздано таблицю, у якій 
розробником проєкту рішення викладено результати опрацювання пропозицій 
членів постійних комісій. Постійні комісії з питань охорони здоров’я та 
соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, молоді та спорту, постійна 
комісія з питань регіонального розвитку, міжнародного та міжмуніципального 
співробітництва, місцевого самоврядування та децентралізації, постійна комісія 
сільського господарства, продовольства та земельних відносин та постійна 
комісія з питань економічного розвитку, промисловості, підприємництва, 
енергетики, транспорту та зв’язку рекомендували обласній державній 
адміністрації в обласному бюджеті на 2022 рік передбачити кошти на 
фінансування обласних закладів культури, зокрема Хмельницької обласної 
філармонії та Хмельницького обласного академічного музично-драматичного 
театру імені Михайла Старицького, у повному обсязі; збільшити видатки 
обласній раді: по КЕКВ-2111 «Заробітна плата» на суму 3 856 800,00 грн та по 
КЕКВ-2120 «Нарахування на оплату праці» на суму 810 000,00 грн (всього 4 
666 800,00 грн); по КЕКВ-2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 
на суму 1 500 000,00 грн та по КЕКВ-2240 на суму 500,000,00 грн (всього 2 000 
000,00 грн); передбачити кошти на погашення заборгованості перед 
працівниками обласної фірми «Кіновідеопрокат» в сумі 1 309 750,62 грн, в т. ч. 
на погашення заробітної плати -  941 122,33 грн та обов’язкові платежі -  
368 628,29 гривень; передбачити кошти на підтримку Агенції регіонального 
розвитку Хмельницької області на суму 1 660 100,00 гривень.

Постійна комісія з питань будівництва, житлово-комунального 
господарства, інвестиційної політики, природокористування та екології 
рекомендувала обласній державній адміністрації в обласному бюджеті на 2022 
рік збільшити видатки обласній раді: по КЕКВ-2111 «Заробітна плата» на суму
3856800.00 грн та по КЕКВ-2120 «Нарахування на оплату праці» на суму
810000.00 грн (всього 4666800,00 грн); по КЕКВ-2210 «Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар» на суму 1500000,00 грн та по КЕКВ-2240 на суму
500000.00 грн (всього 2 000 000,00 грн); передбачити на 2022 рік кошти для 
вирішення організаційних питань щодо створення Яблунівського 
психоневрологічного інтернату.
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Голова постійної комісії з питань бюджету та фінансів Руслан Лещишин 
повідомив, що на засіданнях більшості постійних комісій обласної ради було 
підтримано пропозицію депутатів обласної ради рекомендувати обласній 
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 грн, а саме за рахунок 
збільшення загального фонду обласного бюджету в частині надходжень від 
податку на доходи фізичних осіб.

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

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

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

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

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

50. Про обласний конкурс «Гордість Хмельниччини».

Головуюча повідомила, що питання розглядалося на засіданнях усіх 
постійних комісій, більшість з яких 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 «Гордість 
Хмельниччини» кількісний склад комісії (15 чоловік) та деталізувавши сфери 
життєдіяльності, фахівці яких увійдуть до складу Комісії, а також вказати 
порядок та критерії відбору учасників Конкурсу. Висновок комісії враховано.

Постійна комісія з питань бюджету та фінансів рішення з цього питання 
не прийняла.
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Члени президії схвалили включення цього питання до проєкту порядку
денного пленарного засідання.

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

Головуюча повідомила, що постійна комісія з питань охорони здоров’я 
та соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, молоді та спорту 
рекомендувала обласній державній адміністрації пункт 14. додатку до рішення 
викласти в редакції: «Диплом лауреата Премії вручається на урочистостях 
з нагоди Дня краєзнавства головою обласної організації Національної спілки 
краєзнавців України». Висновок комісії направлено за належністю.

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

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

52. Про план роботи обласної ради на 2022 рік.

53. Про проголошення 2022 року Роком Української повстанської 
армії.

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

Головуюча повідомила, що наступні чотири питання, які стосуються 
звернень, члени усіх постійних комісій розглянули без зауважень. 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.

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

55. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради
до Президента України, Верховної Ради України, Генерального прокурора 
України щодо результатів розслідування Pandora Papers.
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56. 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.

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

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

Головуюча поінформувала, що передбачений відповідно до вимог 
Регламенту перелік питань для розгляду радою в рамках 7 сесії вичерпано. 
Разом з тим, зазначила, що відповідно до статті 27 Регламенту обласної ради 
пропозиції щодо питань на розгляд сесії ради можуть вносити голова обласної 
ради та голова обласної державної адміністрації, постійні комісії, депутати, 
депутатські фракції та групи.

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

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

Головуюча повідомила, що наступні три додаткові питання стосуються 
звернень депутатів обласної ради та розглянуті на засіданнях постійних 
комісій, більшість з яких рекомендували включити їх до проєкту порядку 
денного 7 сесії обласної ради.

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

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

- 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).
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Головуюча інформувала, що постійні комісії з питань економічного 
розвитку, промисловості, підприємництва, енергетики, транспорту та зв’язку 
та з питань управління комунальною власністю та приватизації вирішили 
визначатися щодо цього питання одноосібно на пленарному засіданні сесії 
обласної ради. Постійна комісія з питань бюджету та фінансів рекомендували 
голові ради не включати зазначене питання до проєкту порядку денного.

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

- 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.

Головуюча інформувала, що постійні комісії з питань економічного 
розвитку, промисловості, підприємництва, енергетики, транспорту та зв’язку 
і з питань управління комунальною власністю та приватизації вирішили, 
що вони визначатимуться одноосібно на пленарному засіданні сесії обласної 
ради.

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

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

Головуюча повідомила, що більшість постійних комісій 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 рекомендували включити це питання до порядку 
денного сьомої сесії обласної ради та вирішили, що визначатимуться 
одноосібно на пленарному засіданні сесії обласної ради.

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

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

Головуюча повідомила, що більшість постійних комісій підтримали
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запропонований проєкт рішення. Постійна комісія з питань будівництва, 
житлово-комунального господарства, інвестиційної політики, 
природокористування та екології рекомендувала включити це питання 
до порядку денного сьомої сесії обласної ради та визначатиметься одноосібно 
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 
комісії враховано.

Постійна комісія з питань управління комунальною власністю 
та приватизації вирішила, що її члени визначатимуться щодо цього питання 
шляхом особистого голосування на пленарному засіданні сьомої сесії обласної 
ради.

В обговоренні питання взяли участь члени президії Оксана Бочкарьова, 
Аліна Коваль, Іван Гладуняк та ін.

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

Головуюча повідомила, що постійні комісії з питань охорони здоров’я 
та соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, молоді та спорту, 
а також з питань управління комунальною власністю та приватизації 
рекомендували включити до переліку питань порядку денного сьомої сесії 
обласної ради питання

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

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

Головуюча повідомила, що до розгляду президії пропонується ще одне 
звернення, яке надійшло до обласної ради від депутатки Наталії Кухарук після 
проведення засідань постійних комісій. Текст звернення роздано депутатам 
під час реєстрації.

- Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Президента 
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України з приводу 
належного фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я.
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Члени президії більшістю голосів схвалили включення цього питання 
до проекту порядку денного пленарного засідання.

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

Головуюча також подякувала членам президії та запрошеним за роботу 
й запросила усіх на пленарне засідання сьомої сесії, заплановане на 22 грудня 
2021 року о 10:00 год. у сесійній залі Будинку рад.

ВИРІШИЛИ: Включити 63 питання та окремо 16 депутатських запитів
до порядку денного пленарного засідання 7 сесії обласної 
ради.

V
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