
ПРОТОКОЛ № 10 

проведення засідання постійної комісії обласної ради  

з питань будівництва, житлово-комунального господарства,  

інвестиційної політики, природокористування та екології 
 

 
Дата проведення: 06.12.2022 
Час проведення: 10.00 

Місце проведення: каб. № 203 

 
Присутні члени комісії:   Галкін Г.Я., Демчишин М.Г., Калюжна Т.О., Корнійчук О.О., 

Лукашук О.Г., Мовсісян В.М., Тарасюк О.І., Фрідман А.Д. 

Відсутні члени комісії:               ––– 

Головував на комісії:      Фрідман А.Д. 

 

ЗАПРОШЕНІ: 

 

СОКОЛЮК 

Валентин Іванович 

 

– заступник голови обласної ради 

 

ЛЕЩИШИНА 

Олена Валеріївна 

– керуючий справами виконавчого апарату обласної 

ради 

 

БАСЮК  

Дарія Іванівна 

 

– директор Департаменту освіти та науки обласної 

державної адміністрації 

ЛОБОДА 

Андрій Федорович 

– начальник відділу лісового та мисливського 

господарства Хмельницького обласного управління 

лісового та мисливського господарства 

 

МОНАСТИРСЬКИЙ 

Едуард Пилипович 

– начальник управління з питань спільної власності 

територіальних громад виконавчого апарату обласної 

ради 

  

САВЧУК 

Катерина Анатоліївна 

– директор Агенції регіонального розвитку 

Хмельницької області 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про звіт голови обласної ради Віолети Лабазюк. 

Інформує:  Фрідман Артур Давидович – голова постійної комісії  

2. Про зняття з розгляду депутатських запитів 

Інформує:  Матлаєва Ірина Дмитрівна – начальник відділу 

організаційного та кадрового забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради 
3. Про продовження терміну розгляду депутатських запитів. 



Інформує:  Матлаєва Ірина Дмитрівна – начальник відділу 

організаційного та кадрового забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради 

 

4. Про нові депутатські запити. 

4.1.Про депутатський запит Валентина СОКОЛЮКА щодо виділення коштів на 

придбання шкільних автобусів для Красилівської міської громади Хмельницького 

району. 

Інформує:  Матлаєва Ірина Дмитрівна – начальник відділу 

організаційного та кадрового забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради 

 

4.2. Про депутатський запит Володимира РОМАНЮКА щодо виділення коштів з 

обласного бюджету на придбання шкільного автобуса для Cтарокостянтинівської 

міської громади Хмельницького району. 

Інформує:  Матлаєва Ірина Дмитрівна – начальник відділу 

організаційного та кадрового забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради 

 
 
 
 

4.3. Про депутатський запит Аліни КОВАЛЬ щодо розробки і затвердження Програми 

відновлення та збереження витоку річки Південний Буг. 

Інформує:  Матлаєва Ірина Дмитрівна – начальник відділу 

організаційного та кадрового забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради 

 

 
 
 
 

4.4. Про депутатський запит Уляни ТКАЧЕНКО щодо виділення коштів з обласного 

бюджету на проведення, з застосуванням енергозберігаючих технологій, капітального 

ремонту (реконструкції) будівель та дахів професійно-технічних навчальних закладів 

Кам’янець-Подільського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою 

Хмельницької області. 

Інформує:  Матлаєва Ірина Дмитрівна – начальник відділу 

організаційного та кадрового забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради 

 

 

5. Про затвердження розпоряджень голови обласної ради. 

Інформує:  Монастирський Едуард Пилипович – начальник 

управління з питань спільної власності територіальних 

громад виконавчого апарату обласної ради 
 

 

6. Про призначення Побережного Анатолія Івановича на посаду директора 

комунального некомерційного підприємства «Хмельницький обласний 

інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» Хмельницької обласної 

ради. 

Інформує:  Монастирський Едуард Пилипович – начальник 

управління з питань спільної власності територіальних 

громад виконавчого апарату обласної ради 

 

 

7. Про безоплатну передачу майна зі спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Хмельницької області у комунальну власність Летичівської селищної 

ради Хмельницького району Хмельницької області. 



Інформує:  Монастирський Едуард Пилипович – начальник 

управління з питань спільної власності територіальних 

громад виконавчого апарату обласної ради 
 

 

8. Про безоплатну передачу індивідуально визначеного майна з спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області у комунальну 

власність Миролюбненської сільської ради Хмельницького району Хмельницької 

області. 

Інформує:  Монастирський Едуард Пилипович – начальник 

управління з питань спільної власності територіальних 

громад виконавчого апарату обласної ради 

 

 

9. Про надання згоди на безоплатну передачу майна з комунальної власності 

Деражнянської міської ради Хмельницького району Хмельницької області                              

у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області.  

Інформує:  Монастирський Едуард Пилипович – начальник 

управління з питань спільної власності територіальних 

громад виконавчого апарату обласної ради 
 

 

10. 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 з питань спільної власності територіальних 

громад виконавчого апарату обласної ради 
 

 

11. Про припинення Обласному дитячому спеціалізованому санаторію «Світанок» 

права постійного користування земельною ділянкою та надання КЗК «Малієвецький 

обласний історико-культурний музей» права постійного користування земельною 

ділянкою. 

Інформує:  Монастирський Едуард Пилипович – начальник 

управління з питань спільної власності територіальних 

громад виконавчого апарату 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» 

Інформує:  Монастирський Едуард Пилипович – начальник 

управління з питань спільної власності територіальних 

громад виконавчого апарату обласної ради 

 
 
 
 

13. Про внесення змін до видів економічної діяльності комунального підприємства 

«Комунальники». 

Інформує:  Монастирський Едуард Пилипович – начальник 

управління з питань спільної власності територіальних 

громад виконавчого апарату обласної ради 

 
 
 
 



14. Про звільнення батьків від плати за утримання учнів у пансіонах ліцеїв, які  

фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету 

Інформує:  Басюк Дарія Іванівна – директор департаменту освіти і 

науки 
 
 

15. Про погодження лімітів на спеціальне використання лісових ресурсів  

під час заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійснення побічних лісових 

користувань на території області на 2023-2027 роки. 

Інформує:  Лобода Анатолій Федорович – начальник відділу 

лісового та мисливського господарства Хмельницького 

обласного управління лісового та мисливського 

господарства 
 

 

16.Про план роботи обласної ради на 2023 рік. 

Інформує:  Матлаєва Ірина Дмитрівна – начальник відділу 

організаційного та кадрового забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради 
 

 

17. Про клопотання перед Головою Верховної Ради України про  

нагородження СКРИМСЬКОГО Франца Францовича Почесною грамотою Верховної 

Ради України. 

Інформує:  Матлаєва Ірина Дмитрівна – начальник відділу 

організаційного та кадрового забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради 
 

 

18.  Про клопотання перед Головою Верховної Ради України про  

нагородження ЯРЕМЧУКА Віктора Петровича Грамотою Верховної Ради України. 

Інформує:  Матлаєва Ірина Дмитрівна – начальник відділу 

організаційного та кадрового забезпечення 

виконавчого апарату обласної ради 
 

 

19. Про затвердження списку присяжних для Ярмолинецького районного суду 

Хмельницької області. 

Інформує:  Присяжний Віталій Володимирович – заступник 

начальника юридичного відділу виконавчого апарату 

обласної ради 

 

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

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо захисту громадян                             

від енергетичного колапсу. 

Інформує:  Коваль Аліна Володимирівна – депутат обласної ради  

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

Верховної Ради України щодо позбавлення почесного звання Герой України осіб,                           

що підтримують збройну агресію росії. 

Інформує:  Гончарук Володимир Володимирович – депутат 

обласної ради 

 

 



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

Голови Верховної Ради України, Прем’єр-Міністра України щодо виключення з реєстру 

пам’яток та зняття з обліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини. 

Інформує:  Смаль Юрій Валентинович – депутат обласної ради  
 

23. Інформація про виконання програми фінансової підтримки функціонування Агенції 

регіонального розвитку Хмельницької області у 2022 році. 

Інформує:  Савчук Катерина Анатоліївна – директор Агенції 

регіонального розвитку Хмельницької області 
 

 
 
 

 

За планом роботи постійної комісії: 

 

1. Про затвердження плану роботи постійної комісії на 2023 рік. 

Інформує:  Фрідман Артур Давидович – голова постійної комісії  

2. Про звернення ПрАТ «Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько-рибоводне 

підприємство»  

Інформує:  Фрідман Артур Давидович – голова постійної комісії 

 
 

3. Про звернення сектора у Хмельницькій області Державного агенства водних ресурсів 

України  

Інформує:  Фрідман Артур Давидович – голова постійної комісії 

 
 

 

 

ПРИСУТНІ: 

 

СОКОЛЮК 

Валентин Іванович 

 

– заступник голови обласної ради 

 

ЛЕЩИШИНА 

Олена Валеріївна 

– керуючий справами виконавчого апарату обласної ради 

 

БАСЮК  

Дарія Іванівна 

 

– директор Департаменту освіти та науки обласної 

державної адміністрації 

ЛОБОДА 

Андрій Федорович 

– начальник відділу лісового та мисливського господарства 

Хмельницького обласного управління лісового                             

та мисливського господарства 

 

МОНАСТИРСЬКИЙ 

Едуард Пилипович 

– начальник управління з питань спільної власності 

територіальних громад виконавчого апарату обласної 

ради 

  

САВЧУК 

Катерина Анатоліївна 

– директор Агенції регіонального розвитку Хмельницької 

області 

 

 

 



 

 

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

1. Про звіт голови обласної ради Віолети Лабазюк 

СЛУХАЛИ: 

ВИРІШИЛИ: 

одноголосно 

- Фрідмана Артура Давидовича – голову постійної комісії 
Підтримати запропонований проєкт рішення обласної ради. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Про нові депутатські запити. 

4.1. Про депутатський запит Валентина СОКОЛЮКА щодо виділення 

коштів на придбання шкільних автобусів для Красилівської міської громади 

Хмельницького району. 

4.2. Про депутатський запит Володимира РОМАНЮКА щодо виділення 

коштів з обласного бюджету на придбання шкільного автобуса для 

Cтарокостянтинівської міської громади Хмельницького району. 

4.3. Про депутатський запит Аліни КОВАЛЬ щодо розробки і 

затвердження Програми відновлення та збереження витоку річки Південний Буг. 

4.4. Про депутатський запит Уляни ТКАЧЕНКО щодо виділення коштів з 

обласного бюджету на проведення, з застосуванням енергозберігаючих технологій, 

капітального ремонту (реконструкції) будівель та дахів професійно-технічних 

навчальних закладів Кам’янець-Подільського ліцею з посиленою військово-

фізичною підготовкою Хмельницької області. 

СЛУХАЛИ: 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

одноголосно 

- Матлаєву Ірину Дмитрівну – начальника відділу 

організаційного та кадрового забезпечення виконавчого 

апарату обласної ради; 

Підтримати запропоновані проєкти рішень обласної ради. 

5. 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. 



6. Про призначення Побережного Анатолія Івановича на посаду 

директора комунального некомерційного підприємства «Хмельницький обласний 

інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» Хмельницької обласної 

ради. 

СЛУХАЛИ: 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

одноголосно 

- Монастирського Едуарда Пилиповича – начальника 

управління              з питань спільної власності територіальних 

громад виконавчого апарату обласної ради; 

Члени комісії визначатимуться одноосібно на пленарному 

засіданні обласної ради, оскільки Побережний А.І. був 

відсутній на засіданні комісії.  

 

7. Про безоплатну передачу майна зі спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Хмельницької області у комунальну власність 

Летичівської селищної 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. 

8. Про безоплатну передачу індивідуально визначеного майна з спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області у 

комунальну власність Миролюбненської 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. 

9. Про надання згоди на безоплатну передачу майна з комунальної 

власності Деражнянської міської ради Хмельницького району Хмельницької 

області у спільну власність 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; 

1. Рекомендувати виконавчому апарату обласної у пункті 1 

резолютивної частини проєкту рішення вказати площу 

нерухомого майна (будівлі). 

2. Підтримати запропонований проект рішення обласної ради                         

із урахуванням зауваження. 

10. 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: 

- Монастирського Едуарда Пилиповича – начальника управління 

з питань спільної власності територіальних громад виконавчого 

апарату обласної ради; 

Підтримати запропонований проєкт рішення обласної ради. 



одноголосно 

11. Про припинення Обласному дитячому спеціалізованому санаторію 
«Світанок» права постійного користування земельною ділянкою та надання КЗК 

«Малієвецький обласний історико-культурний музей» права постійного 

користування земельною ділянкою. 

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 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: 

 

 

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 внесення змін до видів економічної діяльності 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. 

14. Про звільнення батьків від плати за утримання учнів у пансіонах 

ліцеїв, які фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету. 

СЛУХАЛИ: 

 

ВИРІШИЛИ: 

одноголосно 

- Басюк Дарію Іванівну – директора департаменту освіти та науки 

облдержадміністрації; 

1. Підтримати запропонований проект рішення обласної ради. 

2. Рекомендувати обласній військовій адміністрації розглянути 

можливість надання стипендії для обдарованих дітей,                                   

які навчаються у ліцеях, що фінансуються за рахунок коштів 

обласного бюджету. 

15. Про погодження лімітів на спеціальне використання лісових ресурсів 

під час заготівлі другорядних лісових матеріалів та здійснення побічних лісових 

користувань на території області на 2023-2027 роки. 

СЛУХАЛИ: 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

одноголосно 

- Лободу Анатолія Федоровича – начальника відділу лісового та 

мисливського господарства Хмельницького обласного управління 

лісового та мисливського господарства 

Підтримати запропонований проєкт рішення обласної ради. 

16. Про план роботи обласної ради на 2023 рік. 

СЛУХАЛИ: 

 

ВИРІШИЛИ: 

одноголосно 

- Матлаєву Ірину Дмитрівну – начальника відділу організаційного 

та кадрового забезпечення виконавчого апарату обласної ради; 

Підтримати запропонований проєкт рішення обласної ради. 



17. Про клопотання перед Головою Верховної Ради України про 

нагородження СКРИМСЬКОГО Франца Францовича Почесною грамотою 

Верховної Ради України. 

СЛУХАЛИ: 

 

ВИРІШИЛИ: 

одноголосно 

- Матлаєву Ірину Дмитрівну – начальника відділу організаційного 

та кадрового забезпечення виконавчого апарату обласної ради; 

Підтримати запропонований проєкт рішення обласної ради. 

18.  Про клопотання перед Головою Верховної Ради України про 

нагородження ЯРЕМЧУКА Віктора Петровича Грамотою Верховної Ради 

України. 

СЛУХАЛИ: 

 

ВИРІШИЛИ: 

одноголосно 

- Матлаєву Ірину Дмитрівну – начальника відділу організаційного 

та кадрового забезпечення виконавчого апарату обласної ради; 

Підтримати запропонований проєкт рішення обласної ради. 

19. Про затвердження списку присяжних для Ярмолинецького районного 

суду Хмельницької області. 

СЛУХАЛИ: 

 

ВИРІШИЛИ: 

одноголосно 

- Присяжного Віталія Володимировича – заступника начальника 

юридичного відділу виконавчого апарату обласної ради; 

1.Рекомендувати голові Хмельницької обласної ради 

включити до списку присяжних Ярмолинецького районного суду 

Хмельницької області кандидатуру Марусія Федіра 

Володимировича, 19.08.1961 як такого, який надав згоду бути 

присяжним Ярмолинецького районного суду Хмельницької 

області.  

2.Підтримати запропонований проєкт рішення обласної ради. 

 

20. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо захисту 

громадян від енергетичного колапсу 

СЛУХАЛИ: 

ВИРІШИЛИ: 

одноголосно 

 

- Фрідмана Артура Давидовича – голову постійної комісії 

1. Не підтримувати проєкт рішення з даного питання. 

2. Рекомендувати голові обласної ради дати доручення 

виконавчому апарату обласної ради відкоригувати текст 

звернення та направити його на розгляд обласної військової 

адміністрації для подальшого вирішення питання.  

21. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Президента 

України, Верховної Ради України щодо позбавлення почесного звання Герой 

України осіб, що підтримують збройну агресію росії. 

СЛУХАЛИ: 

ВИРІШИЛИ: 

одноголосно 

 

- Фрідмана Артура Давидовича – голову постійної комісії 

Підтримати запропонований проєкт рішення обласної ради. 

22. Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Президента 

України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-Міністра України щодо 

виключення з реєстру пам’яток та зняття з обліку щойно виявлених об’єктів 

культурної спадщини. 

СЛУХАЛИ: 

 

- Фрідмана Артура Давидовича – голову постійної комісії 



ВИРІШИЛИ: 

одноголосно 

 

1. Рекомендувати обласній військовій адміністрації до 

пленарного засідання обласної ради (07.12.2022) надати 

депутатам обласної ради для ознайомлення перелік пам’яток, які 

плануються виключити з реєстрів пам’яток, а також перелік 

об’єктів, які плануються зняти з обліку щойно виявлених об’єктів 

культурної спадщини.  

2. Підтримати запропонований проект рішення обласної 

ради із урахуванням зауваження. 

 

23. Інформація про виконання програми фінансової підтримки 

функціонування Агенції регіонального розвитку Хмельницької області                                    

у 2022 році. 

СЛУХАЛИ: 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

одноголосно 

- Савчук Катерину Анатоліївну – директора Агенції 

регіонального розвитку Хмельницької області; 

1. Інформацію щодо виконання програми взяти до відома. 

2. Рекомендувати головам обласної ради та обласної 

військової  адміністрації розглянути питання про зміну 

керівника Агенції регіонального розвитку Хмельницької 

області. 

 

За планом роботи постійної комісії: 

 

24. Про затвердження плану роботи постійної комісії на 2023 рік. 

СЛУХАЛИ: 

ВИРІШИЛИ: 

одноголосно 

- Фрідмана Артура Давидовича – голову постійної комісії 

    Затвердити план роботи постійної комісії обласної ради  

з питань будівництва, житлово-комунального господарства, 

інвестиційної політики, природокористування та екології                   

на 2023 рік. 

 

25. Про звернення ПрАТ «Хмельницьке виробниче сільськогосподарсько-

рибоводне підприємство»  

СЛУХАЛИ: 

ВИРІШИЛИ: 

одноголосно 

 
Фрідмана Артура Давидовича – голову постійної комісії 

На наступне засідання постійної комісії з питань 

будівництва, житлово-комунального господарства, 

інвестиційної політики, природокористування та екології 

запросити керівника зазначеного товариства для розгляду 

питання щодо користування водними об’єктами. 

 

26. Про звернення сектора у Хмельницькій області Державного агенства 

водних ресурсів України  

СЛУХАЛИ: 

ВИРІШИЛИ: 

одноголосно 

- Фрідмана Артура Давидовича – голову постійної комісії 

1. Рекомендувати Хмельницькій обласній військовій  

адміністрації звернутися до Міністерства захисту довкілля та 

природних ресурсів України для надання державній 

екологічній інспекції у Хмельницькій області доручення щодо 



перевірки діяльності ПрАТ «Хмельницьке виробниче 

сільськогосподарсько-рибоводне підприємство» при 

користуванні водними об’єктами. 

2. Рекомендувати виконавчому апарату обласної ради 

підготувати та направити на ПрАТ «Хмельницьке виробниче 

сільськогосподарсько-рибоводне підприємство» лист щодо 

необхідності врегулювання питання спуску води із водойми.  

27. Про звернення Галкіна Г.Я. щодо коштів обласної фірми «Кіновідеопрокат»   

за оренду приміщень 

СЛУХАЛИ: 

ВИРІШИЛИ: 

Одноголосно 

- Фрідмана Артура Давидовича – голову постійної комісії 

Рекомендувати виконавчому апарату обласної ради 

розглянути питання можливості залишення обласній фірмі 

«Кіновідеопрокат» коштів від оренди нерухомого майна                      

у розмірі 100 %. У разі законності – підготувати проєкт рішення 

та включити питання до порядку денного 13 сесії обласної 

ради. 

 

 

 

 

 

Голова комісії      Артур ФРІДМАН  

 

Секретар комісії                Врам МОВСІСЯН   

 

 

 

 

 

 

 

 


