
ПРОТОКОЛ № 35 

проведення засідання постійної комісії обласної ради 

з питань бюджету та фінансів 

Дата проведення: 20.02.2019 

Час проведення: 14.00 

Місце проведення: Каб. № 203 

 

Присутні члени комісії:  Гладуняк І.В., Коваль Н.М., , Смаль Ю.В., Цуглевич Я.М, 

Іващук С.П., Микульський С.В., Дячук М.М., Коваль Л.М., Берегова О.В., Брухнова 

Л.С., Лебединський В.В., Латинський Е.В., Побіянський В.І. Дехтярук О.М., Лоб О.М. 

Відсутні члени комісії:  Гордійчук А.А., Гончар І.Я., Співак О.М.  Панчук А.А.,                

Саланський А.М.   

Головував на комісії:    Гладуняк І.В. 

У роботі комісії брали участь голова обласної ради Загородний М.В., голова 

облдержадміністрації  Лозовий В.М., перший заступник голови обласної ради                               

Андрійчук Н.В. 

 

ЗАПРОШЕНІ: 

ПЕНЮШКЕВИЧ 

Сергій Адамович 

- директор Департаменту фінансів облдержадміністрації 

ЛУКОМСЬКА 

Світлана Іванівна 

- директор Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації 

ФАСОЛЯ 

Олег Іванович 

-  директор Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 

ТРУНОВА                          

Ірина Миколаївна 

- начальник управління культури, національностец, 

релігій та туризму облдержадміністрації 

МОЛЧАН 

Лариса Сергіївна 

- заступник директора Департаменту агропромислового 

розвитку облдержадміністрації 

КЛІМОВ 

Володимир Ілліч 

- начальник управління молоді та спорту 

облдержадміністрації  

Магур  

Ніна Іванівна -

   

- начальник Служби у справах дітей облдержадміністрації 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Звіт про виконання обласного бюджету на 2018 рік. 

Інформує:  Пенюшкевич Сергій Адамович - директор 

Департаменту фінансів облдержадміністрації 

 

2. Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2019 рік 

Інформує:  Пенюшкевич Сергій Адамович - директор 

Департаменту фінансів облдержадміністрації 

 

3. Про розгляд звернення депутата обласної ради Білявця О.П. щодо реконструкції 

очисних споруд м.Красилова 

Інформує:  Гладуняк Іван Васильович – голова постійної 

комісії обласної ради з питань бюджету та 

фінансів 



РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

 

1. Звіт про виконання обласного бюджету на 2018 рік 

 

СЛУХАЛИ:  Пенюшкевича Сергія Адамовича - директора 

Департаменту фінансів облдержадміністрації 

ВИРІШИЛИ: 

одноголосно 

 Підтримати запропонований проект рішення  

 

 

2. Про внесення змін до обласного бюджету Хмельницької області на 2019 рік 
 

СЛУХАЛИ:  Пенюшкевича Сергія Адамовича - директора 

Департаменту фінансів облдержадміністрації 
ВИРІШИЛИ: 

одноголосно 

 Підтримати запропонований проект рішення та рекомендувати 

обласній державній адміністрації передбачити  кошти: 

1. На виконання заходів 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, а саме 

для:   

-  надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям 

військово-службовців, захоплених в полон, або 

зниклих безвісти в сумі 50,0 тис.гривень (додатково); 

- одноразової компенсаційної виплати за навчання 

учасників антитерористичної операції та їх дітей, які 

здобувають освіту у вищих навчальних закладах 

Хмельницької області приватної форми власності в 

сумі 500,0 тис.гривень. 

2. Білогірському районному бюджету для: 

- будівництва каналізаційних споруд смт Білогір’я 

Хмельницької області потужністю 100м./куб/добу в сумі 

4256,732 тис.гривень; 

- реконструкції напірного колектора від КНС 

Білогірської ЦРЛ до очисних споруд до вул.Миру-

Шевченка в смт Білогір’я Хмельницької області                       

в сумі 1420,0 тис.гривень;  

- капітального ремонту приміщення Білогірської дитячо-

юнацької спортивної школи Білогірської районної ради 

Хмельницької області по вул. Івана Франка, 44 в смт 

Білогір’я, Білогірського району, Хмельницької області  в 

сумі 297,146 тис.гривень; 

- капітального ремонту системи опалення будівлі 

Білогірської дитячо-юнацької спортивної школи 

Білогірської районної ради Хмельницької області по вул. 

Івана Франка, 44 в смт Білогір’я, Білогірського району, 

Хмельницької області  в сумі 299,996 тис.гривень.   

3. Полонському районному бюджету для капітального 

ремонту утеплення фасаду хірургічного корпусу 



Полонської центральної районної лікарні в сумі 1000,0 

тис.гривень. 

4. Городоцькому районному бюджету для реконструкції 

господарської будівлі під морг Городоцької ЦРЛ по вул. 

Шевченка, 40 в м. Городок, Хмельницької області в сумі 

1070,742 тис.гривень. 

5. Бюджету Красилівської ОТГ для реконструкції очисних 

споруд Красилівського ПВКГ с.Заставки, Красилівського 

району Хмельницької області в сумі 4831,3 тис.гривень. 

6. Бюджету міста Кам’янець-Подільський для спорудження 

Меморіального комплексу, пов’язаного з подіями 

Української революції 1917-1921 років на території міста 

Кам’янець-Подільський в сумі 5000,0 тис.гривень. 

7. Бюджету міста Хмельницький для: 

- будівництва навчально-виховного комплексу на вул. 

Залізняка, 32  в м.Хмельницькому; 

- забезпечення медикаментами для лікування дітей 

області  в Хмельницькій міській дитячій лікарні; 

- будівництва спортивного комплексу по вул. 

Прибузькій, 5/1  в м.Хмельницький. 

8. Хмельницькому обласному кардіологічному диспансеру 

на придбання обладнання для створення реперфузійного 

центру (як відділення ХОКД) на базі Кам’янець-

Подільської міської лікарні №1 в сумі 800,0 тис.гривень. 

9. Подільському спеціальному навчально-реабілітаційному 

соціально-економічному коледжу для проведення робіт 

капітального характеру в сумі 355,738 тис.гривень. 

10. Хмельницькому обласному онкологічному диспансеру 

на: 

- капітальний ремонт будівлі по вул.Пілотській, 1, у 

м.Хмельницькому (співфінансування 10,0% до коштів 

ДФРР) в сумі 208,087 тис.гривень; 

- придбання медичного обладнання (співфінансування 

3,0% до залишку коштів субвенції з державного бюджету 

минулого року на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій) в сумі 7,49 

тис.гривень. 

      11. Хмельницькій обласній лікарні для проведення 

профілактичних заходів ангістологічного обладнання в 

сумі 460,0 тис.гривень. 

  

 

 

 

 

  

Голова постійної комісії обласної 

ради з питань бюджету та фінансів                                                            І. Гладуняк 

 

 

 

Секретар постійної комісії обласної  

ради з питань бюджету та фінансів                                                             О.Дехтярук 
      


