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куточок 
мудрості

«Я знаю: мова мамина – свята, в ній вічний, незнищенний 
дух свободи. Її плекали розум і вуста мільйонів».                                                                    

                                                    Микола Адаменко.

 • Події, кримінал• Місцеве самоврядування• Час і влада

• Офіційно

• Правопорядок

Ця небезпечна подія мала місце в 
ніч з 23 на 24 січня у лісосмузі біля 
залізничної колії в Славутському рай-
оні. Крадіїв лісу, які вже завантажи-
ли на потужний «Урал» спиляні у лісо-
смузі дуби, помітили співробітники во-
єнізованої охорони залізниці…

На Славутчині затримали 
«чорних» лісорубів

Нова методика формування спроможних громад

Ваш унікальний 
номер – УНЗР

24 січня Кабінет Міністрів України прийняв по-
станову «Про внесення змін до Методики форму-
вання спроможних територіальних громад»…

28 січня пройшло розширене засі-
дання колегії Хмельницької ОДА, на 
якому розглянули актуальні для жит-
тєдіяльності області питання…  

Відповідно до змін, які були внесені 
до Закону України «Про запобігання ко-
рупції», з 1 січня 2020 року суб’єктам де-
кларування при заповненні декларації 
необхідно зазначати відомості про свій 
номер запису в Єдиному державному 
демографічному реєстрі та вказувати 
відповідні номери членів сім’ї...

• На шляху реформ

16 січня 2020 року Верховна Рада України в остан-
ньому, третьому, читанні ухвалила новий Закон 
України «Про повну загальну середню освіту». Його 
підтримали 327 депутатів. Міністр освіти і науки Ган-
на Новосад зазначила, що цей закон відкриває «нові 
можливості для наших учнів, вчителів та освітніх 
управлінців, а також гарантії для батьків». Крім того, 
надалі також планують розвивати і проєкт «Нова 
українська школа», який, як частина реформи галузі 
освіти, був запроваджений ще попереднім урядом...

Що чекає українську школу?

Наразі прийнятий депутатами за-
кон має підписати президент України, 
а Міністерство освіти, у свою чергу, 
надати роз’яснення щодо того, яким 
чином його положення мають впро-
ваджуватися на практиці. Спробуємо 
розібратися, які ж основні нововве-
дення передбачає новий закон про 
середню освіту.

1. Інклюзивність 
та доступність 

Закон гарантує рівний доступ всіх 
дітей до освіти. До початкової шко-
ли дітей мають зараховувати без 
конкурсів, навчальний заклад має 
бути територіально доступним для 
всіх дітей, незалежно від соціального 
статусу та місця народження. Дітей 
з особливими освітніми потребами 
під час навчання зможуть супровод-
жувати батьки.

Діти, які знаходяться на тривалому 
лікуванні в медичних закладах, ма-
тимуть можливість навчатися прямо 
там, при лікарнях. Учні, які потребу-
ють додаткових уроків, матимуть змо-
гу отримати групові або індивідуальні 

консультації від педагогів на базі шко-
ли – це також нововведення, якого 
раніше не було.

2. Вивчення
 державної мови

Новий закон про освіту передбачає 
нововведення і стосовно мови на-
вчання. В цьому пункті створено 
три нові моделі викладання. Зокре-
ма, зміни стосуються представників 
національних меншин.

Перша модель прописана з ура-
хуванням особливостей корінних 
народів України, що не проживають 
у мовному середовищі своєї мови 
та не мають держави, яка могла б за-
хищати та розвивати їхню мову. Най-
перше цей аспект стосується кримсь-
ких татар. Ця модель передбачає на-
вчання мовою корінного народу з 1-го 
по 11-й (або 12-й) клас паралельно 
із ґрунтовним вивченням української 
мови.

Друга модель орієнтована на шко-
ли, де навчання відбувається мовою 
національних меншин, мови яких 
належать до мов країн Євросоюзу. 
Приміром, такі школи розповсюджені 
в західних областях України на кордоні 
з Угорщиною, Румунією тощо.

Модель прописана з урахуван-
ням особливостей корінних народів, 
що не мають держави, яка могла 
би захищати та розвивати їхню мову.

У таких випадках навчання буде 

проводитися материнською мо-
вою, поряд з вивченням державної – 
у початковій школі, у 5-му класі не мен-
ше 20% річного обсягу навчального 
часу має викладатись українською 
з поступовим збільшенням обсягу, 
аби у 9-му класі українською вивча-
лося не менше 40% предметів. Вже 
у старшій школі таких дисциплін має 
бути не менше 60% від усього річного 
обсягу навчального часу.

Третя модель стосується, зокрема, 
російськомовного населення Украї-
ни. А саме, нацменшин, мова яких на-
лежить до однієї з українською мовної 
сім’ї, «а також тих, що проживають пе-
реважно в середовищі власної мови 
(російська мова), йдеться у законі». 
Там початкова школа також буде 
мовою меншини разом із вивчен-
ням української, але вже з 5-го класу 
державною мовою мають викладати 
не менше 80% навчального часу.
3. Розширення можли-

востей для вчителів
Учителі зможуть складати влас-

ну навчальну програму, розробля-

ти власну систему оцінювання зі 
створенням шкали переведення цих 
оцінок у 12-бальну систему. Крім того, 
вчителі матимуть змогу підвищити 
власну кваліфікацію за власним ба-
жанням, але – за кошти держави.

4. Надбавки для 
вчителів

Закон передбачає надбавки для 
вчителів у кількох випадках. Зо-
крема, йдеться про вчителів, які 
завідуватимуть спортивною залою, 
кабінетом інформатики, ресурсною 
кімнатою тощо — таким педагогам 
обіцяють надбавку в розмірі від 10% 
до 20% зарплати.

Для молодих вчителів планують 
створити педагогічну інтернатуру – 
наставник, який допомагатиме моло-
дому вчителю увійти в професію, от-
римуватиме ще 20%.

Важливий момент: у законі йдеть-
ся, що молодим вчителем може стати 
людина із будь-якою вищою освітою. 
Тобто, відтепер, аби викладати 
в школі, зовсім не обов’язково мати 
саме педагогічну освіту. Це, на думку 
авторів закону, дозволить залучити 
до навчального процесу справжніх 
фахівців з певної сфери діяльності.

5. Автономія шкіл
Закон «Про освіту», прийнятий 

у 2017 році, задекларував автономію 
школи, але не запропонував конкрет-
них механізмів розмежування по-

вноважень засновника і директора 
школи. Саме тому останніх два роки 
з приводу цього точилися конфлікти 
на місцевому рівні. Директори пере-
бували у непевному становищі, були 
змушені маневрувати й діяти на влас-
ний ризик.

Новий закон пропонує механізми, 
як реалізовувати автономію школи – 
на організаційному, академічному, 
фінансовому і кадровому рівнях. Тоб-
то сучасний керівник, спираючись 
на новий закон, розпоряджається 
фінансами школи, зокрема і тими, 
які йдуть на професійний розвиток 
педагогів, формує кадрову політику – 
приймає на роботу і звільняє. Також 
організовує освітній процес, стежить 
за його якістю, організовує роботу 
з добору модульних навчальних про-
грам, які пропонує міністерство, або 
стимулює вчителів до створення ав-
торських навчальних програм.

6 Фінансова реформа
Закон має надати школам ширші 

можливості в тому, що стосується 
розподілення та використання фі-
нансів. Зокрема, йдеться про кошти 
на формування структури закладу 
та штатного розпису, доплат і над-
бавок, встановлення розмірів та ви-
плат премій, матеріальної допомоги 
й «інших видів стимулювання та від-
значення працівників». Також до цієї 
категорії входять: оплата поточних 
ремонтних робіт у навчальному закла-
ді. Тобто, практика збирання «грошей 
на ремонт» із батьків учнів, чим раніше 
займалися адміністрації майже усіх 
шкіл, відтепер поза законом.

«Державні та комунальні заклади 
освіти реалізують освітні програми 
за кошти державного, місцевих бю-
джетів, інших джерел, не заборонених 
законодавством, і не можуть реалі-
зовувати чи забезпечувати (повністю 
або частково) свої освітні програ-
ми за кошти батьків та/або учнів», – 
йдеться у законі. Таким чином, жодні, 
так звані платні класи та платні освітні 
програми не можуть бути реалізовані 
за рахунок дітей та їхніх батьків. Пе-
редбачається, що у майбутньому учні 
зможуть самі обирати собі додаткові 
предмети для вивчення та регулювати 
навантаження в школі.

7. Менше повнова-
жень для батьківських 

комітетів
Зміни у законі стосуються не лише 

вчителів або учнів, але й батьків, зо-

крема, членів батьківських комітетів. 
Всі побажання та рішення, ухвалені 
батьківськими комітетами, виконува-
ти треба лише за бажанням, і відтепер 
це чітко прописано в законі. Раніше 
у більшості випадків прикривалися 
саме цим – мовляв, раз батьківський 
комітет щось вирішив, то робити 
це мають всі учні.

8. Скорочення
 кількості учнів

Передбачається, що максимальна 
кількість учнів у класі має становити 
24 особи. У молодших класах, примі-
ром, може бути від 5-ти до 24-х учнів. 
Проте, як це положення має реалізо-
вуватися на практиці, поки що зали-
шається під питанням. 

9. Зміни для 
старшокласників 

Ще один пункт у новому законі сто-
сується старшої школи. Починаючи 
вже з 2020/2021 навчального року, в 
окремих школах припинять набирати 
10-11 класи. Це має стати одним із 
кроків до відокремлення молодшої, 
середньої та старшої школи одна від 
одної. Але для того, аби реалізувати 
такі зміни повністю, потрібен час. У 
МОН запевняють, що батькам учнів 
не варто хвилюватися, що старші кла-
си в їх школах закриють раптово – ре-
форма в цій частині буде запроваджу-
ватися у життя поступово.

З вітчизняних ЗМІ. 

Зрушення у справі ювелірів
У розслідуванні резонансного злочину, який став-

ся в Хмельницькому 17 квітня минулого року, відбулися 
серйозні зрушення. Нагадаємо, що тоді в мікрорайоні Гре-
чани на вулиці Курчатова троє невідомих в масках напали 
на двох ювелірів з Донеччини. Погрожуючи зброєю та бриз-
нувши сльозогінним газом в обличчя потерпілих, нападни-
ки відібрали у них сумку, в якій  було  близько 3,5 кілограмів 
ювелірних виробів, понад 150 тисяч гривень та ноутбук. З 
місця події злочинці зникли на автомобілі «Форд», який 
згодом працівники кримінальної поліції знайшли спале-
ним неподалік від місця вчинення розбійного нападу.

Правоохоронцям знадобилося кілька місяців, аби вийти 
на слід банди. І ось у поліції заявили, що затримали трьох 
хмельничан. Усім оголошено про підозру у вчиненні роз-
бою, спрямованого на заволодіння майном у особливо ве-
ликих розмірах і вчиненого організованою групою. Двом 
із затриманих у якості запобіжного заходу суд призначив 
тримання під вартою без можливості внесення застави. 
Усім трьом членам злочинної групи загрожує позбавлення 
волі на строк від 8-ми до 15-ти років з конфіскацією майна.

Браконьєр  ще й 
«погорів» на хабарі

Свого часу ми повідомляли про затримання на Сла-
вутчині браконьєрів, які застрелили червонокнижного 
лося. А нещодавно один з фігурантів цієї справи здійснив 
спробу підкупити слідчого поліції. 32-річний приватний 
підприємець із Хмельницького пропонував 50 тисяч гри-
вень «відкупних» за непритягнення його до кримінальної 
відповідальності. Але старший лейтенант поліції про 
таку «пропозицію» рапортував своєму керівництву і пра-
цівникам внутрішньої безпеки НПУ.

Підприємець-браконьєр приніс до службового кабінету 
поліцейського та поклав на стіл між документами майже 
20 тисяч гривень та 2,3 тисяч доларів хабара, після чого 
чоловіка затримали «на гарячому».

Тепер чолов’яга буде відповідати не лише за незакон-
не полювання, але й за правопорушення, передбачене ч. 
3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання 
неправомірної вигоди службовій особі), яка передбачає 
відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 
4-х до 8-ми років з конфіскацією майна або без такої. На 
період досудового розслідування громадянин перебува-
тиме під нічним домашнім арештом. Такий запобіжний 
захід йому обрав суд.

«Алло – вам телефонують
 з банку…»

Жителі Хмельниччини продовжують потрапляти в тене-
та шахрайств із банківськими картками. Так, до 70-річної 
хмельничанки зателефонував невідомий, який предста-
вився працівником «Ощадбанку». Під приводом розбло-
кування пенсійної картки, шахрай випитав у жінки персо-
нальні дані та зняв з рахунку 2 200 гривень.

Жертвою псевдобанків також стала жителька Староси-
нявського району. До жінки зателефонував аферист і пред-
ставився працівником служби безпеки банку. Під приво-
дом інвентаризації банківських карток, невідомий випитав 
персональні дані та зняв з рахунку 4 100 гривень.

Та значно більше грошей втратила жителька Староко-
стянтинова. На картці потерпілої було 23 900 гривень, які 
зникли після того, як жінка повідомила свої персональні 
дані псевдобанкіру.

За усіма цими фактами правоохоронці відкрили кримі-
нальні провадження і наразі встановлюють особи шахраїв. 
Також правоохоронці нагадують про елементарні правила 
обережності:
 ніколи не надавати інформацію про свої карти третім осо-
бам, навіть якщо вони звертаються до вас від імені банку;
 зберігати ПІН-код, логін та пароль від клієнт-банку в не-
доступному для інших місці й нікому їх не називайте;
 бути пильним, якщо вам приходять SMS невідомого ав-
торства із проханням відправити отриманий код або див-
ний набір команд на інший номер;
 при оплаті покупок в Інтернеті необхідно вказувати тільки 
номер карти, термін дії та CVV2-код. Заради безпеки ніколи 
не повідомляйте код CVV2 вашої карти стороннім!

НАДЗВИЧАЙНІ ВИПАДКИ:
***

24 січня близько 16-ї год. на телефон служби порятунку 
«101» надійшла інформація, що в селі Михайлівка (Ярмо-
линецький район) на місцевому ставку потонув 61-річний 
житель міста Хмельницького, який приїхав сюди пориба-
лити.

За допомогою надувного човна, рятувальної мотузки та 
багра тіло загиблого дістали з води та доставили на бе-
рег. Судово-медична експертиза має встановити причини 
смерті людини, але й без того зрозуміло, що причиною 
трагедії стало нехтування елементарними правилами без-
пеки.

***
26 січня близько опівночі пролунав вибух в одному із 

дворів багатоповерхового будинку в Старокостянтинові, 
де згодом було виявлено тіло чоловіка 1992 року народ-
ження.

В ході обстеження місця події та проведення слідчих дій 
поліцейські з’ясували, що у дворі вибухнула граната «РГД-
5». Ймовірною причиною вибуху стало необережне пово-
дження з бойовою гранатою місцевого мешканця, який від 
отриманих травм загинув на місці.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за 
ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК 
України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими при-
пасами або вибуховими речовинами).

***
27 січня трагедія сталася у райцентрі Деражня – у пожежі 

загинула людина. Рятувальники отримали повідомлення 
про пожежу в літній кухні на вулиці Свободи близько 1-ї 
год. ночі. Черговий наряд оперативно прибув на місце 
події і пожежники швидко загасили вогонь. На жаль, не ми-
нулося без жертв: на місці пожежі було виявлено тіло жінки 
1963 року народження. Причиною загорання рятувальники 
називають необережність під час паління.

За повідомленнями: СК ГУ Нацполіції, 
пресцентру ГУ ДСНС у Хмельницькій області. 

У новій редакції Методики акцент 
зроблений на порядку розроблення 
перспективних планів та формуванні 
спроможних громад.

Встановлені критерії, які дають мож-
ливість оцінити рівень спроможнос-
ті громади:

1) чисельність населення, що по-
стійно проживає на території спро-
можної територіальної громади;

2) чисельність дітей шкільного віку, 
які навчаються в загальноосвітніх на-
вчальних закладах, розташованих на 
території спроможної територіальної 
громади;

3) площа території спроможної те-
риторіальної громади;

4) індекс податкоспроможності бюд-
жету спроможної територіальної гро-
мади;

5) частка місцевих податків та збо-
рів у доходах бюджету спроможної те-
риторіальної громади.

Рівень спроможності визначається 
за сумою вказаних вище критеріїв і мо-

же бути низьким, середнім та високим.
Рівень спроможності громад буде 

враховуватися при розробленні чи 
внесенні змін до перспективних планів. 
При цьому кількість громад із низьким 
рівнем спроможності не може пере-
вищувати 10% від загальної кількості 
спроможних громад області.

Також відтепер при формуванні 
спроможних територіальних громад 
мають братися до уваги ще й опти-
мальні мережі соціальної інфраструк-
тури та доступність публіч-них послуг.

У постанові уряду також йдеться, 
що облдержадміністрації у двотижне-
вий термін повинні внести на розгляд 
Кабінету Міністрів пропозиції щодо 
приведення перспективних планів 
формування територій громад у відпо-
відність до цієї постанови.

Як відомо, 20 грудня 2019 року на-
був чинності Закон України «Про вне-
сення змін до Закону України «Про 
добровільне об’єднання територіаль-
них громад» (щодо спрощення про-

Провів засідання голова облдержадміністрації Дмитро 
Габінет, участь у ньому взяв голова обласної ради Михайло 
Загородний.

Першим у порядку денному колегії було питання осво-
єння в 2019 році коштів державного бюджету, передба-
чених на реалізацію інвестиційних проєктів соціально-
економічного розвитку регіонів. Як повідомила началь-
ник управління регіонального розвитку та будівництва 
облдержадміністрації Віра Бригадир, у 2019 році Хмель-
ницькій області було передбачено фінансову підтримку  з 
державного бюджету в обсязі 1 млрд. 296 млн. грн. На 1 
січня 2020 року з Державного фонду регіонального роз-
витку з профінансованих 269,22 млн. грн. освоєно 266,664 
млн. грн., що складає 99,05% від обсягу профінансованих 
коштів. Таким чином, за рівнем використання коштів наша 
область є лідером серед усіх регіонів України.

За рахунок коштів ДФРР здійснювалося фінансування 
48 об’єктів. По 35 об’єктах кошти використано у повному 
обсязі, по трьох отримано економію на суму 1353,2 тис. 
грн., яку повернуто до державного бюджету. По десяти 
об’єктах не використано та повернуто до державного бюд-
жету 1202,8 тис. грн.

Вже у І кварталі 2020 року  планується ввести в експлу-
атацію одинадцять об’єктів. 

Аналізуючи використання субвенції з державного бюд-
жету місцевим бюджетам на формування інфраструкту-
ри об’єднаних територіальних громад, Віра Бригадир 
поінформувала, що у 2019 році 45 об’єднаних терито-
ріальних громад отримали 145,159 млн. грн., з яких 
освоєно 144,633 млн. грн. або 99,6% від суми, що зна-
ходилася на рахунках громад, 525,4 тис. грн. поверну-
то до державного бюджету. За рахунок коштів субвенції 
здійснювалося фінансування 183 об’єктів. Найбільше ко-
штів (20,7%) за проєктами спрямовано на капітальні ре-
монти доріг, вулиць, тротуарів населених пунктів, 20,1% 
– на заклади освіти (капітальні ремонти та реконструкція), 
18,7% – на закупівлю спецтехніки, 14,6% – будівництво, 
реконструкцію та капітальні ремонти водопроводів, 11,2% 
– на капітальні ремонти об’єктів культури.

Крім того, за кошти субвенції реалізовувалися такі про-
єкти, як капітальні ремонти та реконструкція центрів на-
дання адміністративних послуг, адмінбудинків, закладів 
охорони здоров’я, спорту, освітлення вулиць, виготовлен-
ня проєктно-кошторисної, містобудівної документації.

На фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, 
ремонту й утримання автомобільних доріг загального ко-
ристування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 
власності у населених пунктах з субвенції з державного 
бюджету область отримала 568,355 млн. гривень. Викори-
стано 557,2 млн. гривень – це найвищий показник серед 
регіонів України.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюдже-
там на здійснення заходів, спрямованих на розвиток си-
стеми охорони здоров’я у сільській місцевості, в обсязі 
255,643 млн. грн., що була призначена для будівництва 
та оснащення нових та дооснащення діючих амбулаторій у 
сільській місцевості, освоєна на 85% (217,141 млн. грн.). 
Кошти субвенції є перехідними, їх буде повністю освоєно 
у 2020 році.

Віра Бригадир нагадала, що в області будується 30 но-
вих амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 
з них 28 амбулаторій на 1-2 лікаря з житлом для лікаря та 
2 амбулаторії на 3-4 лікаря без житла. Загальна вартість 
будівництва 30-ти амбулаторій – 249,504 млн. грн., у тому 
числі: за рахунок субвенції – 219,887 млн. грн., за рахунок 
коштів місцевих бюджетів – 24,950 млн. грн., інших дже-
рел фінансування – 4,667 млн. гривень.

Про стан забезпечення пожежної та техногенної безпе-
ки об’єктів з масовим перебуванням людей, зокрема до-
шкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих 
навчальних закладів, гуртожитків, закладів культури, охо-
рони здоров’я та соціального захисту населення, розта-
шованих на території області, поінформував начальник Го-
ловного управління ДСНС України у Хмельницькій області 
Едуард Братко. 

За результатами розширеного засідання колегії прий-
нято відповідні рішення.

Участь у засіданні у режимі відеоконференції взяли місь-
кі (міст обласного значення) голови, сільські, селищні, 
міські голови об’єднаних територіальних громад, голови 
райдержадміністрацій, керівники окремих структурних 
підрозділів облдержадміністрації, територіальних підроз-
ділів центральних органів виконавчої влади.

За інформацією пресслужби ХОДА. 

Отже, УНЗР – це цифровий, незмінний ідентифікатор 
людини, який допомагає швидко та достовірно встановити 
особу. 

Особа отримує цей номер ВИКЛЮЧНО під час оформ-
лення біометричних документів, а саме: паспорта грома-
дянина України у формі ID-картки та паспорта для виїзду 
за кордон.

Він складається із 13 цифр, розділених текстовим сим-
волом “-“ та є незмінним протягом усього життя громадя-
нина (не змінюється у разі зміни прізвища, імені або будь-
яких інших відомостей).

Додатково інформуємо, що В РАЗІ ВІДСУТНОСТІ у су- 
б’єкта декларування або членів його сім’ї УНЗР, перед-
бачається можливість обрання суб’єктом декларування 
відповідного значення цього поля «не застосовується».

Звертаємо увагу, якщо біометричний документ було 
втрачено, то відомості щодо УНЗР можна отримати у формі 
довідки за заявою, особисто або через законного пред-
ставника, у будь-якому підрозділі Державної міграційної 
служби України. Ця послуга надається протягом трьох ро-
бочих днів.

За інформацією УДМС у Хмельницькій області.

Злочинці спиляли більше двадцяти відбірних дубів 
з діаметрами стовбура біля 60 см та підготували для 
крадіжки до десяти кубометрів першосортного пиловни-
ка дубового. Операцію із затримання лісокрадіїв розпо-
чали працівники державної лісової охорони Державного 
підприємства «Славутське лісове господарство». 

За словами лісівників, злочинців було декілька. Поруш-
ників почали переслідувати працівники лісової охорони 
разом з офіцером поліції, патрульний наряд також опе-
ративно прибув на виклик. Один із крадіїв залишив місце 
злочину на автомобілі, інших автомобілем лісової охоро-
ни «відрізали» від групи і не дали можливості сісти у ван-
тажівку. 

Коли «Урал» з пошкодженим колесом застряг у ріллі, йо-
го водій вискочив з кабіни і спробував втекти, проте його 
наздогнав поліцейський. Під час затримання правопоруш-
ник чинив активний агресивний опір та наніс правоохо-
ронцю декілька сильних ударів у голову та тулуб, спричи-
нивши тілесні ушкодження. 

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України. 
Ним виявився 27-річний житель Славути. Його спільників 
розшукують правоохоронці.

Працівниками поліції відкрито кримінальні провадження 
за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника 
правоохоронного органу) та ч. 1 ст. 246 (незаконна поруб-
ка, незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) КК Укра-
їни.

Слідчі дії в рамках обох кримінальних проваджень три-
вають. Вирішується питання щодо оголошення затрима-
ному підозри та обрання йому запобіжного заходу. До-
даткова інформація буде повідомлена після співпраці із 
розслідування з Сектором комунікації поліції Хмельницької 
області.

Пресслужба ДП «Славутський лісгосп».

цедури затвердження перспективних 
планів формування територій громад 
Автономної Республіки Крим, обла-
стей)» №2189 від 30.09.2019 р. Закон 
передбачає зокрема, що об’єднання 
громад надалі відбуватиметься ви-
ключно за перспективним планом і 
без обов’язкової участі обласних рад. 
Ці зміни також враховані в оновленій 
Методиці.

Джерело:
 сайт Децентралізація влади. 

Використання
державних коштів


