
ПРОТОКОЛ № 4
проведення засідання постійної комісії обласної ради 

з питань управління комунальною власністю та приватизації

Дата проведення: 13.09.2022 
Час проведення: 11.00
Місце проведення: к.340

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

Відсутні члени комісії: Бойко М.Д.

Головував на засіданні комісії: голова постійної комісії Гладуняк І.В.

Члени постійної комісії з урахуванням обговорення затвердили порядок денний засідання 
(одноголосно).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обговорення звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Президента 
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Ради національної 
безпеки і оборони України щодо заборони діяльності Української Православної 
Церкви (московського патріархату) через підтримку російської агресії.

2. Про Перелік об’єктів малої приватизації (окреме майно) спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області, що підлягають 
приватизації у 2022-2023 роках.

3. Про фінансовий стан Хмельницького обласного підприємства по заготівлях і 
постачанню палива населенню, комунально-побутовим підприємствам і установам 
«Облпаливо»

4. Про звернення Філії АТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «ХРД 
«ПОДІЛЛЯ-ЦЕНТР» щодо включення Філії до Переліку підприємств, установ, 
організацій, що надають соціально важливі послуги населенню Хмельницької 
області

5. Про звернення Орининської сільської ради щодо передачі ЦМК Орининської 
гімназії Хмельницької обласної ради у комунальну власність Орининської сільської 
ради

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Про обговорення звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Президента 
України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки 
і оборони України щодо заборони діяльності Української Православної Церкви 
(московського патріархату) через підтримку російської агресії.



Слухали: Мельник Г.І., заступника голови ПК

Вирішили:
(одноголосно)

1. Рекомендувати першому заступнику голови обласної 
ради Гончаруку В.В. та заступнику голови обласної ради 
Соколюку В.І. організувати підготовку узгодженого усіма 
фракціями в обласній раді проекту тексту звернення з 
цього питання.
2. Запросити на засідання постійної комісії 20.09.2022 
(11.00 год.) представника Управління Служби безпеки 
України в Хмельницькій області для обговорення тексту 
проекту рішення «Про звернення депутатів Хмельницької 
обласної ради до Президента України, Верховної Ради 
України, Кабінету Міністрів України, Ради національної 
безпеки і оборони України щодо заборони діяльності 
Української Православної Церкви (московського 
патріархату) через підтримку російської агресії».

2. Про Перелік об’єктів малої приватизації (окреме майно) спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області, що підлягають приватизації 
у 2022-2023 роках.

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

Вирішили:
(одноголосно)

Рекомендувати включити до Переліку об’єктів малої 
приватизації (окреме майно) спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької 
області, що підлягають приватизації у 2022-2023 роках 
цілісний майновий комплекс обєктів нерухомого майна 
Славутського паливного складу загальною площею 248,9 
кв.м. та майно невід’ємне від обєкта -  стрілочний перевод, 
естакада, під’їзна залізнична колія, майданчик з твердим 
покриттям, благоустрій (асфальт), підтримати 
запропонований проект рішення та рекомендувати 
включити його до порядку денного 12 сесії обласної ради.

3. Про фінансовий стан Хмельницького обласного підприємства по заготівлях і
постачанню палива населенню, комунально-побутовим підприємствам і установам
«Облпаливо».

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

Вирішили:
(одноголосно)

1. Рекомендувати голові обласної ради Лабазюк В.О.:
- закріпити нерухоме та рухоме майно Хмельницького 
обласного підприємства по заготівлях і постачанню палива 
населенню, комунально-побутовим підприємствам і 
установам «Облпаливо» на праві господарського відання 
за комунальним підприємством «Комунальники»;



- включити до порядку денного 12 сесії обласної ради 
питання «Про припинення шляхом ліквідації 
Хмельницького обласного підприємства по заготівлях і 
постачанню палива населенню, комунально-побутовим 
підприємствам і установам «Облпаливо».
2. Здійснити підготовку об’єктів ОП «Облпаливо», що 
передаються КП «Комунальники», до приватизації та 
розглянути на засіданні постійної комісії питання про їх 
включення до Переліку об’єктів малої приватизації 
(окреме майно) спільної власності територіальних громад 
сіл, селищ, міст Хмельницької області.

4. Про звернення Філії АТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» «ХРД 
«ПОДІЛЛЯ-ЦЕНТР» щодо включення Філії до Переліку підприємств, установ, організацій, 
що надають соціально важливі послуги населенню Хмельницької області.

Слухали: Монастирського Едуарда Пилиповича -  начальника
управління з питань спільної власності територіальних 
громад виконавчого апарату обласної ради 
Усову Ольгу Валеріївну -  керівника Філії АТ 
«Національна суспільна телерадіокомпанія України» «ХРД 
«ПОДІЛЛЯ-ЦЕНТР»

Вирішили: Відмовити Філії АТ «Національна суспільна
(одноголосно) телерадіокомпанія України» «ХРД «ПОДІЛЛЯ-ЦЕНТР» у

включенні Філії до Переліку підприємств, установ, 
організацій, що надають соціально важливі послуги 
населенню Хмельницької області.

5. Про звернення Орининської сільської ради щодо передачі ЦМК Орининської гімназії 
Хмельницької обласної ради у комунальну власність Орининської сільської ради.

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

Вирішили:
(одноголосно)

1. Враховуючи використання цього майна для розміщення 
внутрішньо-переміщених осіб, не завершення процедури 
припинення Орининської гімназії Хмельницької обласної 
ради, за станом на даний час пропозицію Орининської 
сільської ради щодо передачі ЦМК Орининської гімназії 
Хмельницької обласної ради у комунальну власність 
Орининської сільської ради не підтримати.
2. Рекомендувати Орининській сільській раді надати 
обласній раді детальну інформацію про план можливого 
використання майна Орининської гімназії для потреб 
територіальної громади, джерела і наявний обсяг 
фінансового ресурсу для цієї мети.

Голова комісії Іван ГЛАДУНЯК


