
 

ПРОТОКОЛ № 9                

проведення засідання постійної комісії обласної ради  

з питань будівництва, житлово-комунального господарства,  

інвестиційної політики, природокористування та екології 
 

Дата проведення: 19.09.2022 

Час проведення: 10.00 

Місце проведення:  каб. № 203 

 

Присутні члени комісії:   Демчишин М.Г., Калюжна Т.О., Лукашук О.Г., Мовсісян В.М., 

Фрідман А.Д. 

Відсутні члени комісії:   Галкін Г.Я., Корнійчук О.О., Тарасюк О.І. 

Головував на комісії:      Фрідман А.Д. 
 

 

ЗАПРОШЕНІ: 

 

ЛЕЩИШИНА 

Олена Валеріївна 

– керуючий справами виконавчого апарату обласної 

ради 

МОНАСТИРСЬКИЙ 

Едуард Пилипович 

– начальник управління з питань спільної власності 

територіальних громад виконавчого апарату 

обласної ради 

БАСЮК  

Дарія Іванівна  

– директор Департаменту освіти, науки, молоді та 

спорту обласної військової адміністрації 

КРАСОВ 

 Віталій Миколайович 

– заступник начальника відділу лісового та 

мисливського господарства Хмельницького 

обласного управління лісового та мисливського 

господарства 

МАРТИНЮК 

Олександр Григорович  

– начальник відділу забезпечення діяльності в 

сфері запобігання та протидії корупції 

Хмельницької обласної прокуратури. 

ОЧЕРЕТЯНКО  

Віктор Іванович  

– ректор Хмельницького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

ПЕНЮШКЕВИЧ 

Сергій Адамович 

– директор Департаменту фінансів обласної 

військової адміністрації 

ШАРКО  

Андрій Борисович  

– юрисконсульт   ПП «Софтон» 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1.  Про зняття з розгляду депутатських запитів. 

Інформує:  МАТЛАЄВА Ірина Дмитрівна – начальник відділу 

організаційного та кадрового забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради. 

2. Про продовження терміну розгляду депутатських запитів. 

Інформує:  МАТЛАЄВА Ірина Дмитрівна – начальник відділу 

організаційного та кадрового забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради. 

 



3. Про нові депутатські запити. 

3.1. Про депутатський запит Володимира ГОНЧАРУКА щодо підтримки бойових 

підрозділів ЗСУ необхідними матеріально-технічними засобами. 

Інформує:  ГОНЧАРУК Володимир Володимирович – перший 

заступник голови обласної ради. 

3.2. Про депутатський запит Володимира РОМАНЮКА щодо виділення коштів на 

придбання шкільного автобуса для Миролюбненської територіальної громади 

Хмельницького району 

Інформує:  МАТЛАЄВА Ірина Дмитрівна – начальник відділу 

організаційного та кадрового забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради. 

4. Про затвердження розпоряджень голови обласної ради. 

Інформує:  МОНАСТИРСЬКИЙ Едуард Пилипович – начальник 

управління спільної власності територіальних громад 

виконавчого апарату обласної ради. 

5. Про зміну типу та перейменування Плужненської гімназії Хмельницької обласної 

ради. 

Інформують:  БАСЮК Дарія Іванівна – директор Департаменту 

освіти, науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації; 

МОНАСТИРСЬКИЙ Едуард Пилипович – 

начальник управління спільної власності 

територіальних громад виконавчого апарату 

обласної ради. 

6. Про внесення змін до видів економічної діяльності Хмельницької гуманітарно-

педагогічної академії. 

Інформує:  МОНАСТИРСЬКИЙ Едуард Пилипович – начальник 

управління спільної власності територіальних громад 

виконавчого апарату обласної ради. 

7. Про затвердження окремих актів з питань оренди майна, що належить до спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області (крім землі), 

та внесення змін до рішення обласної ради від 24 вересня 2020 року № 31-34/2020 «Про 

оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької 

області». 

Інформує:  МОНАСТИРСЬКИЙ Едуард Пилипович – начальник 

управління спільної власності територіальних громад 

виконавчого апарату обласної ради. 

8. Про надання дозволу на списання матеріальних цінностей з балансу підприємств, 

закладів та організацій – об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Хмельницької області. 

Інформує:  МОНАСТИРСЬКИЙ Едуард Пилипович – начальник 

управління спільної власності територіальних громад 

виконавчого апарату обласної ради. 

9. Про Перелік об’єктів малої приватизації (окреме майно) спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області, що підлягають 

приватизації у 2022-2023 роках. 

Інформує:  МОНАСТИРСЬКИЙ Едуард Пилипович – начальник 

управління спільної власності територіальних громад 

виконавчого апарату обласної ради. 



10. Про прийняття у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 

Хмельницької області юридичних осіб публічного права. 

Інформує:  МОНАСТИРСЬКИЙ Едуард Пилипович – начальник 

управління спільної власності територіальних громад 

виконавчого апарату обласної ради. 

11. Про збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства 

«Комунальники». 

Інформує:  МОНАСТИРСЬКИЙ Едуард Пилипович – начальник 

управління спільної власності територіальних громад 

виконавчого апарату обласної ради. 

12. Про безоплатну передачу індивідуально визначеного майна зі спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області у комунальну власність 

Розсошанської сільської ради Хмельницького району Хмельницької області. 

Інформує:  МОНАСТИРСЬКИЙ Едуард Пилипович - начальник 

управління спільної власності територіальних громад 

виконавчого апарату обласної ради. 

13. 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. 

Інформує:  МОНАСТИРСЬКИЙ Едуард Пилипович – начальник 

управління спільної власності територіальних 

громад виконавчого апарату обласної ради. 

14. Про припинення шляхом ліквідації Хмельницького обласного підприємства по 

заготівлях і постачанню палива населенню, комунально-побутовим підприємствам і 

установам «Облпаливо». 

Інформує:  МОНАСТИРСЬКИЙ Едуард Пилипович – начальник 

управління спільної власності територіальних 

громад виконавчого апарату обласної ради. 

15. Про припинення права користування мисливськими угіддями Хмельницької 

обласної організації УТМР та надання приватному підприємству «Софтон»                                    

у користування мисливських угідь. 

Інформують:  ШАРКО Андрій Борисович – юрисконсульт                        

ПП «Софтон»; 

МОНАСТИРСЬКИЙ Едуард Пилипович – 

начальник управління спільної власності 

територіальних громад виконавчого апарату 

обласної ради. 

16. Про внесення змін до рішення Хмельницької обласної ради від 19 жовтня 2011 року 

№ 17-6/2011 «Про затвердження Переліку об’єктів спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Хмельницької області, управління якими здійснює 

Хмельницька обласна рада». 

Інформує:  МОНАСТИРСЬКИЙ Едуард Пилипович – начальник 

управління спільної власності територіальних 

громад виконавчого апарату обласної ради. 

17. Про результати діяльності органів прокуратури Хмельницької області у 2021 році. 

Інформує:  МАРТИНЮК Олександр Григорович – начальник 

відділу забезпечення діяльності в сфері запобігання та 

протидії корупції Хмельницької обласної 

прокуратури. 



18. Про результати діяльності органів прокуратури Хмельницької області у I півріччі 

2022 року. 

Інформує:    МАРТИНЮК Олександр Григорович – начальник 

відділу забезпечення діяльності в сфері запобігання 

та протидії корупції Хмельницької обласної 

прокуратури. 

19. Про затвердження структури та чисельності виконавчого апарату Хмельницької 

обласної ради. 

Інформує:    ПОЛУГАР Сергій Степанович – завідувач сектору з 

питань запобігання та виявлення корупції у 

виконавчому апараті обласної ради. 

БОНДАР Ірина Миколаївна – начальник відділу 

фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку 

виконавчого апарату обласної ради. 

20. Про створення Робочої групи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності 

Хмельницької обласної ради та затвердження Положення про неї. 

Інформує:  ПОЛУГАР Сергій Степанович – завідувач сектору з 

питань запобігання та виявлення корупції у 

виконавчому апараті обласної ради. 

21. Про клопотання перед Верховною Радою України про присудження Лосю Валерію 

Володимировичу Премії Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток 

парламентаризму, місцевого самоврядування у 2022 році. 

Інформує:  МАТЛАЄВА Ірина Дмитрівна – начальник відділу 

організаційного та кадрового забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради. 

22. Про внесення змін до рішення обласної ради від 24 травня 2017 року № 66-13/2017 

«Про обласний конкурс журналістських робіт на краще висвітлення тематики реформи 

місцевого самоврядування, децентралізації влади та кращих практик територіальних 

громад Хмельницької області». 
Інформує:  ПАНАСЮК Микола Васильович – заступник 

начальника відділу з питань місцевого 

самоврядування та комунікацій виконавчого апарату 

обласної ради. 

23. Про обрання представників громадськості до складу поліцейської комісії Головного 

управління Національної поліції в Хмельницькій області. 

Інформує:  МАТЛАЄВА Ірина Дмитрівна – начальник відділу 

організаційного та кадрового забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради. 

24. Про обрання представників громадськості до складу поліцейської комісії 

Управління поліції охорони в Хмельницькій області. 

Інформує:  МАТЛАЄВА Ірина Дмитрівна – начальник відділу 

організаційного та кадрового забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради. 

25. Про проведення громадського обговорення з присвоєння Хмельницькому 

обласному інституту післядипломної педагогічної освіти імені Анатолія Назаренка. 

Інформують:  ОЧЕРЕТЯНКО Віктор Іванович – ректор 

Хмельницького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти; 

ПАНАСЮК Микола Васильович – заступник 

начальника відділу з питань місцевого 



самоврядування та комунікацій виконавчого 

апарату обласної ради. 

26. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Верховної Ради України 

щодо внесення змін до Податкового кодексу України. 

Інформує:  КОНОНЧУК Лариса Костянтинівна – депутат 

обласної ради 

27. 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. 

Інформує:  КОВАЛЬ Аліна Володимирівна – депутат обласної 

ради. 

28. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо визначення пріоритетів 

бюджетного фінансування при розгляді проєкту Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2023 рік» та оптимізацію видаткової частини Державного бюджету 

на 2022 рік в умовах воєнного стану. 

Інформує:  КОВАЛЬ Аліна Володимирівна – депутат обласної 

ради 

 

 

НА РОЗГЛЯД ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ 

1 ПК. Інформація про стан виконання обласного бюджету протягом поточного року 

та про внесені зміни до обласного бюджету на період з 26.02.2022 по 01.09.2022 

Інформує:  ПЕНЮШКЕВИЧ Сергій Адамович – директор 

Департаменту фінансів обласної військової 

адміністрації 

 

ЗА ПЛАНОМ РОБОТИ КОМІСІЇ: 

1. Про звернення ПП «Кансталь» щодо меж гірничого відводу для розробки 

Улашанівського родовища у Шепетівському районі (лист від 24.06.2022 № 24/06/2022) 

Інформує:  Фрідман Артур Давидович – голова постійної 

комісії обласної ради з питань будівництва, 

житлово-комунального господарства, інвестицій-

ної політики, природокористування та екології 

2. Про звернення Хмельницької облдержадміністрації щодо питання                                          

«Про затвердження Проєкту організації території регіонального ландшафтного парку 

«Мальованка», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних 

комплексів і об’єктів» (лист від 22.02.2022 № 67/34-1184/2022)  

Інформує:  Фрідман Артур Давидович – голова постійної 

комісії обласної ради з питань будівництва, 

житлово-комунального господарства, інвестицій-

ної політики, природокористування та екології 

 



ПРИСУТНІ: 

 

ЛЕЩИШИНА 

Олена Валеріївна 

– керуючий справами виконавчого апарату обласної 

ради 

МОНАСТИРСЬКИЙ 

Едуард Пилипович 

– начальник управління з питань спільної власності 

територіальних громад виконавчого апарату 

обласної ради 

КРАСОВ 

 Віталій Миколайович 

– заступник начальника відділу лісового та 

мисливського господарства Хмельницького 

обласного управління лісового та мисливського 

господарства 

МАРТИНЮК 

Олександр Григорович  

 начальник відділу забезпечення діяльності в 

сфері запобігання та протидії корупції 

Хмельницької обласної прокуратури. 

ОЧЕРЕТЯНКО  

Віктор Іванович  

 ректор Хмельницького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

ПЕНЮШКЕВИЧ 

Сергій Адамович 

– директор Департаменту фінансів обласної 

військової адміністрації 

ШАРКО  

Андрій Борисович  

 юрисконсульт   ПП «Софтон»; 

 

 

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

1. Про зняття з розгляду депутатських запитів. 

СЛУХАЛИ: 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

одноголосно 

- Матлаєву Ірину Дмитрівну – начальника відділу 

організаційного та кадрового забезпечення виконавчого 

апарату обласної ради 

Підтримати запропонований проєкт рішення обласної 

ради 

2. Про продовження терміну розгляду депутатських запитів. 

СЛУХАЛИ: 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

одноголосно 

- Матлаєву Ірину Дмитрівну – начальника відділу 

організаційного та кадрового забезпечення виконавчого 

апарату обласної ради 

Підтримати запропонований проєкт рішення обласної 

ради 

3. Про нові депутатські запити. 

3.1. Про депутатський запит Володимира ГОНЧАРУКА щодо підтримки 

бойових підрозділів ЗСУ необхідними матеріально-технічними засобами. 

СЛУХАЛИ: 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

одноголосно 

- Матлаєву Ірину Дмитрівну – начальника відділу 

організаційного та кадрового забезпечення виконавчого 

апарату обласної ради 

Підтримати запропонований проєкт рішення обласної 

ради 

3.2. Про депутатський запит Володимира РОМАНЮКА щодо виділення коштів 

на придбання шкільного автобуса для Миролюбненської територіальної 

громади Хмельницького району 



СЛУХАЛИ: 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

одноголосно 

- Матлаєву Ірину Дмитрівну – начальника відділу 

організаційного та кадрового забезпечення виконавчого 

апарату обласної ради 

Підтримати запропонований проєкт рішення обласної 

ради 

4. Про затвердження розпоряджень голови обласної ради. 

СЛУХАЛИ: 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

одноголосно 

- Монастирського Едуарда Пилиповича – начальника 

управління з питань спільної власності територіальних 

громад виконавчого апарату обласної ради 

Підтримати запропонований проєкт рішення обласної 

ради 

5. Про зміну типу та перейменування Плужненської гімназії Хмельницької 

обласної ради. 

СЛУХАЛИ: 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

одноголосно 

- Монастирського Едуарда Пилиповича – начальника 

управління з питань спільної власності територіальних 

громад виконавчого апарату обласної ради 

Підтримати запропонований проєкт рішення обласної 

ради 

6. Про внесення змін до видів економічної діяльності Хмельницької 

гуманітарно-педагогічної академії. 

СЛУХАЛИ: 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

одноголосно 

- Монастирського Едуарда Пилиповича – начальника 

управління з питань спільної власності територіальних 

громад виконавчого апарату обласної ради 

Підтримати запропонований проєкт рішення обласної 

ради 

7. Про затвердження окремих актів з питань оренди майна, що належить                    

до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької 

області (крім землі), та внесення змін до рішення обласної ради від 24 вересня 2020 

року № 31-34/2020 «Про оренду майна спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Хмельницької області». 

СЛУХАЛИ: 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

одноголосно 

- Монастирського Едуарда Пилиповича – начальника 

управління з питань спільної власності територіальних 

громад виконавчого апарату обласної ради 

Підтримати запропонований проєкт рішення обласної 

ради 

8. 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: 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

одноголосно 

- Монастирського Едуарда Пилиповича – начальника 

управління з питань спільної власності територіальних 

громад виконавчого апарату обласної ради 

Підтримати запропонований проєкт рішення обласної 

ради 



9. 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: 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

одноголосно 

- Монастирського Едуарда Пилиповича – начальника 

управління з питань спільної власності територіальних 

громад виконавчого апарату обласної ради 

Підтримати запропонований проєкт рішення обласної 

ради 

10. Про прийняття у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст 

Хмельницької області юридичних осіб публічного права. 

СЛУХАЛИ: 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

одноголосно 

- Монастирського Едуарда Пилиповича – начальника 

управління з питань спільної власності територіальних 

громад виконавчого апарату обласної ради 

Підтримати запропонований проєкт рішення обласної 

ради 

11. Про збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства 

«Комунальники». 

СЛУХАЛИ: 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

одноголосно 

- Монастирського Едуарда Пилиповича – начальника 

управління з питань спільної власності територіальних 

громад виконавчого апарату обласної ради 

Підтримати запропонований проєкт рішення обласної 

ради 

12. Про безоплатну передачу індивідуально визначеного майна зі спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області 

у комунальну власність Розсошанської сільської ради Хмельницького району 

Хмельницької області 

СЛУХАЛИ: 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

одноголосно 

- Монастирського Едуарда Пилиповича – начальника 

управління з питань спільної власності територіальних 

громад виконавчого апарату обласної ради 

Підтримати запропонований проєкт рішення обласної 

ради 

13. 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: 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

одноголосно 

- Монастирського Едуарда Пилиповича – начальника 

управління з питань спільної власності територіальних 

громад виконавчого апарату обласної ради 

Підтримати запропонований проєкт рішення обласної 

ради 

14. Про припинення шляхом ліквідації Хмельницького обласного підприємства 

по заготівлях і постачанню палива населенню, комунально-побутовим 

підприємствам і установам «Облпаливо». 

СЛУХАЛИ: 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

одноголосно 

- Монастирського Едуарда Пилиповича – начальника 

управління з питань спільної власності територіальних 

громад виконавчого апарату обласної ради 

Підтримати запропонований проєкт рішення обласної 

ради 



15. Про припинення права користування мисливськими угіддями Хмельницької 

обласної організації УТМР та надання приватному підприємству «Софтон»                     

у користування мисливських угідь. 

СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

одноголосно 

- Шарко Андрія Борисовича – юрисконсульта                                        

ПП «Софтон»; 

Красова Віталія Миколайовича – заступника 

начальника відділу лісового та мисливського 

господарства Хмельницького обласного управління 

лісового та мисливського господарства 

Підтримати запропонований проєкт рішення обласної 

ради 

16. Про внесення змін до рішення Хмельницької обласної ради від 19 жовтня 

2011 року № 17-6/2011 «Про затвердження Переліку об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області, управління якими 

здійснює Хмельницька обласна рада». 

СЛУХАЛИ: 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

одноголосно 

- Монастирського Едуарда Пилиповича – начальника 

управління спільної власності територіальних громад 

виконавчого апарату обласної ради. 

Підтримати запропонований проєкт рішення обласної 

ради 

17. Про результати діяльності органів прокуратури Хмельницької області                      

у 2021 році. 

СЛУХАЛИ: 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

одноголосно 

- Мартинюка Олександра Григоровича – начальника 

відділу забезпечення діяльності в сфері запобігання та 

протидії корупції Хмельницької обласної прокуратури. 

Підтримати запропонований проєкт рішення обласної 

ради 

18. Про результати діяльності органів прокуратури Хмельницької області                  

у I півріччі 2022 року. 

СЛУХАЛИ: 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

одноголосно 

- Мартинюка Олександра Григоровича – начальника 

забезпечення діяльності в сфері запобігання та протидії 

корупції Хмельницької обласної прокуратури. 

Підтримати запропонований проєкт рішення обласної 

ради 

19. Про затвердження структури та чисельності виконавчого апарату 

Хмельницької обласної ради. 

СЛУХАЛИ: 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

одноголосно 

 
Полугара Сергія Степановича – завідувача сектору з 

питань запобігання та виявлення корупції у 

виконавчому апараті обласної ради. 

Підтримати запропонований проєкт рішення обласної 

ради 

20. Про створення Робочої групи з оцінювання корупційних ризиків  у діяльності 

Хмельницької обласної ради та затвердження Положення про неї. 

СЛУХАЛИ: 

 

ВИРІШИЛИ: 

одноголосно 

- Полугара Сергія Степановича – завідувача сектору з 

питань запобігання та виявлення корупції у 

виконавчому апараті обласної ради 

Підтримати запропонований проєкт рішення обласної 

ради 



21. Про клопотання перед Верховною Радою України про присудження Лосю 

Валерію Володимировичу Премії Верховної Ради України за внесок молоді                      

у розвиток парламентаризму, місцевого самоврядування у 2022 році. 

СЛУХАЛИ: 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

одноголосно 

- Матлаєву Ірину Дмитрівну – начальника відділу 

організаційного та кадрового забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради 

Підтримати запропонований проєкт рішення обласної 

ради 

22. Про внесення змін до рішення обласної ради від 24 травня 2017 року                                

№ 66-13/2017 «Про обласний конкурс журналістських робіт на краще висвітлення 

тематики реформи місцевого самоврядування, децентралізації влади та кращих 

практик територіальних громад Хмельницької області». 
СЛУХАЛИ: 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

одноголосно 

- Панасюка Миколу Васильовича – заступника 

начальника відділу з питань місцевого самоврядування 

та комунікацій виконавчого апарату обласної ради 

Підтримати запропонований проєкт рішення обласної 

ради 

23. Про обрання представників громадськості до складу поліцейської комісії 

Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області. 

СЛУХАЛИ: 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

одноголосно 

- Матлаєву Ірину Дмитрівну – начальника відділу 

організаційного та кадрового забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради 

Підтримати запропонований проєкт рішення обласної 

ради 

 

24. Про обрання представників громадськості до складу поліцейської комісії 

Управління поліції охорони в Хмельницькій області. 

СЛУХАЛИ: 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

одноголосно 

- Матлаєву Ірину Дмитрівну – начальника відділу 

організаційного та кадрового забезпечення виконавчого 

апарату обласної ради 

Підтримати запропонований проєкт рішення обласної 

ради 

 

25. Про проведення громадського обговорення з присвоєння Хмельницькому 

обласному інституту післядипломної педагогічної освіти імені Анатолія 

Назаренка. 

СЛУХАЛИ: 

 

ВИРІШИЛИ: 

одноголосно 

- Очеретянка Віктора Івановича – ректора 

Хмельницького обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

Підтримати запропонований проєкт рішення обласної 

ради 

 

26. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Верховної Ради 

України щодо внесення змін до Податкового кодексу України. 

СЛУХАЛИ: 

 

- Матлаєву Ірину Дмитрівну – начальника відділу 

організаційного та кадрового забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради. 



 

ВИРІШИЛИ: 

одноголосно 

Підтримати запропонований проєкт рішення обласної 

ради 

 

27. 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. 

СЛУХАЛИ: 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

одноголосно 

- Матлаєву Ірину Дмитрівну – начальника відділу 

організаційного та кадрового забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради. 

Підтримати запропонований проєкт рішення обласної 

ради 

 

28. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо визначення 

пріоритетів бюджетного фінансування при розгляді проєкту Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2023 рік» та оптимізацію видаткової частини 

Державного бюджету на 2022 рік в умовах воєнного стану. 

СЛУХАЛИ: 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

одноголосно 

- Матлаєву Ірину Дмитрівну – начальника відділу 

організаційного та кадрового забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради. 

Підтримати запропонований проєкт рішення обласної 

ради 

 

 

НА РОЗГЛЯД ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ 

 

1 ПК. Інформація про стан виконання обласного бюджету протягом поточного 

року та про внесені зміни до обласного бюджету на період з 26.02.2022 по 01.09.2022 

СЛУХАЛИ: 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

одноголосно 

 

- Пенюшкевича Сергія Адамовича – директора 

 Департаменту фінансів обласної військової 

адміністрації 

Зазначену інформацію взяти до відома 

 

 

ЗА ПЛАНОМ РОБОТИ КОМІСІЇ: 

 

 

1. Про звернення ПП «Кансталь» щодо меж гірничого відводу для розробки 

Улашанівського родовища у Шепетівському районі (лист від 24.06.2022                                

№ 24/06/2022) 

СЛУХАЛИ: 

 

 

- Фрідмана Артура Давидовича – голову постійної 

комісії обласної ради з питань будівництва, житлово-



 

 

ВИРІШИЛИ: 

одноголосно 

комунального господарства, інвестиційної політики, 

природокористування та екології  

Зазначену інформацію взяти до відома 

 

 

2. Про звернення Хмельницької облдержадміністрації щодо питання                             

«Про затвердження Проєкту організації території регіонального ландшафтного 

парку «Мальованка», охорони, відтворення та рекреаційного використання його 

природних комплексів і об’єктів» (лист від 22.02.2022 № 67/34-1184/2022)       

СЛУХАЛИ: 

 

 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

одноголосно 

 

- Фрідмана Артура Давидовича – голову постійної 

комісії обласної ради з питань будівництва, житлово-

комунального господарства, інвестиційної політики, 

природокористування та екології 

Зазначену інформацію взяти до відома 

 

 

 

 

 

Голова постійної комісії        Артур ФРІДМАН 

 

 

Секретар постійної комісії     Врам МОВСІСЯН 
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