
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л  № 5   

Засідання Громадської ради  

при обласній державній адміністрації 

 

   

 

 

 

 

від 19 березня  2015 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

2  

Протокол № 5 

Засідання Громадської ради  

при обласній державній адміністрації 

 

 

м. Хмельницький  

Будинок рад                                                     “19” березня 2015 р.   17.00 

            

Слухали: головуючого зборів Міщука А.В., який повідомив результати 

реєстрації: зареєструвалося 57 членів, а також присутні представники 

громадськості з районів.  Міщук А.В. ознайомив присутніх з порядком 

денним та запропонувала його затвердити. 

 

Порядок денний засідання Громадської ради  

при Хмельницькій облдержадміністрації 

 

1. Заслуховування голови Хмельницької ОДА Загородного М.В. 

2. Різне. 

 

Голосували: Про затвердження порядку денного 

 

«За» - 57 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Рішення прийнято. 

 

Головуючий: переходимо до питань порядку денного. 

 

1. Заслуховування голови Хмельницької ОДА Загородного М.В. 

 

Слухали: Загородного М.В., який висловив надію на конструктивний діалог 

з громадськістю. 

 

Виступили: 

Міщук А.В., зазначив, що членами Громадської ради є лідери громадських 

організацій міста та області, які готові не лише підставити плече, але й 

конструктивно критикувати владу. Одним із головних питань на даний час є 

кадрова політика, тому поцікавився, яким є принципи підбору кадрів? 

Загородний М.В., відповів, що  підбір кадрів проводиться прозоро,  

враховуються пропозиції політичних сил та громадськості, формується 

ефективний кадровий резерв. 

Ковальчук І.І.,  повідомила, що Громадська рада складається з галузевих 

комітетів, тому  може дати об’єктивну оцінку  особам, які займають чи 

будуть займати певні владні посади. 
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Кушнір М.М., поцікавився, який стан справ щодо адміністративно-

територіальної реформи в області. 

Загородний М.В. відповів, що розглядається декілька варіантів вирішення 

даного питання. 

Велиган В.Р., запитав у голови ОДА, які дії проводяться щодо екологічної 

проблеми навколо річки Південний Буг. А також, запропонував Загородному 

М.В. взяти під особистий контроль проведення конкурсу на заміщення 

посади головного лікаря Хмельницької районної лікарні. 

Загородний М.В. відповів, що готується обґрунтований лист щодо ситуації в 

басейні річки Південний Буг, про результати якого громадськість буде 

повідомлена. 

Панделі Л.Д., яка окреслила основні питання по медицині. Це – 

реорганізація державних закупівель лікарських засобів; прозоре призначення 

лікарського складу, вияснення ситуації з Залізничною лікарнею. 

Савчук А.М., попросив допомоги у вирішенні  питання надання житлово-

комунальних послуг для громадських організацій (більшість яких є 

неприбутковими) за тарифами населення, а не юридичних осіб. 

Бухал І.В., який поцікавився станом справ стосовно Хмельницького 

аеропорту. 

Загородний М.В. відповів, що питання потребує вивчення, необхідно 

підготувати оптимальний варіант для відновлення роботи аеропорту. 

Сагайдак Г.А., який висловив надію на розгяд головою ОДА питань щодо: 

перезатарення і знешкодження ядохімікатів колишніх сільськогосподарських 

товаровиробників; вирішення проблем довкола річки Південний Буг та 

забудов в «зелених зонах». 

Данкевич І.Т. звернув увагу голови ОДА на наступні проблеми: відсутність 

планів заходів департаментів та управлінь ОДА; відновлення статусу 

управління в справах релігії. 

Загородний М.В. відповів, що сайт ОДА буде оновлюватись частіше. А до 

питання щодо управління в справах релігії обіцяв повернутись після 

переформатування ОДА. 

Коліжук О.В. звернув увагу голови ОДА на те, що в містах Хмельницький та 

Шепетівка відсутні міські голови, а також що відсутні звіти очільників 

районів перед громадськістю. 

Рохова Н.А., яка підняла питання децентралізації влади та висловила 

доцільність Хмельницькій області бути пілотним проектом в цьому питанні.  

Загородний М.В. відповів що питання має бути детально вивчено. 

Байда А.Л.  (представник ГО «Майдан Волочиського району»), яка 

повідомила, що призначення голови Волочиської РДА є болючим питанням 

для мешканців району. 

Загородний М.В. відповів, що проводиться конкурс та, при призначенні, 

буде досягнуто компромісу між владою та громадськістю. 

Кікловський В.В. (представник ГО «Дунаєвецький Майдан»),  наполіг на 

створенні громадської ради з представників громадських рад районів. 

Мороз С.В. поцікавився, що буде з ціною соціального хліба для населення. 
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Загородний М.В. пообіцяв розібратися з цим питанням. 

Скоробогатий С.О., який підняв питання щодо призначення головного 

редактора газети обласної ради «Подільські вісті». 

Загородний М.В. відповів, що спілкувався з кандидатами, проблематика 

зрозуміла, буде працювати над вирішенням цього питання. 

Ганзюк В.П. (представник ГО «Контроль громади», м.Дунаївці), який 

попросив звернути увагу на кадрові призначення в Дунаєвецькому районі. 

Баєва Т.Ф., яка поцікавилась чи буде новий голова ОДА дотримуватись 

гендерного паритету при призначенні на посади. 

Загородний М.В. відповів, що підтримує думку Президента України про 

збільшення кількості жінок у владі, тому і серед кандидатів у голови РДА є 

жінки. 

Борейчук В.І., який звернув увагу голови ОДА на те, що багато нарікань є на 

роботу директора департаменту охорони здоров’я ОДА Цуглевича Я.М. 

 

Наприкінці зустрічі представники організації «Армія SOS» та БФ «Добриня» 

передали голові ОДА Загородному М.В. прапор Хмельниччини, підписаний 

бійцями АТО, та висловили надію на плідну співпрацю. 
 

Різне. 

 

Виступили:  

Міщук А.В., який запропонував: 

 26.03.2015р. о 17:00 провести засідання Правління Громадської ради; 

 02.04.2015р. о 17:00 провести засідання Громадської ради. 

 

 

 


