
ПРОТОКОЛ № 17 

засідання Громадської ради при обласній державній адміністрації 

м. Хмельницький                                                                                              01 березня 2018 року 

малий зал засідань ОДА    каб.114                                                                  11.00 

Головуючий:  Юр'єв В.В. - голова Громадської ради при ХОДА 

Присутні : 23 чол. 

Відсутні: Авакян С.Г., Попович О.О., Домбровський Г.В., Загоруйко М.В., Заславський Ю.І.,  
Люлькун В.Г.,  Мельник М.П., Михайлов Г.Г.,  Окорський В.М.,  Петрук В.О., 
Радзінський Б.В., Степанова Н.В. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Звіт голів комітетів про роботу за звітний період. 

2. Звіт голови Громадської ради Юр’єва В.В. 

3. Різне. 

3.1. Звернення до військового комісара Хмельницького обласного комісаріату щодо 
надання списків учасників бойових дій для виплати грошової допомоги до 5 травня. 

3.2. Звернення до Президента України щодо надання учасникам бойових дій позики 
на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, 
приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або 
придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років 
починаючи з п'ятого року після закінчення будівництва. 

3.3. Визначення дати проведення наступного засідання Громадської ради. 

4. Розгляд звернення до Громадської ради голови Первинної профспілкової організації 
«Центральний ринок» Мельник О.В. 

1. Звіт комітетів про роботу за звітний період 

Слухали: Шрубковського В.Г., який надав інформацію про проведену роботу комітетом, а 
саме, про розробку пропозицій щодо удосконалення чинного законодавства у сфері захисту 
прав і гарантій учасників бойових дій, учасників АТО, добровольців та волонтерів, учасників 
Майдану 2014 року (надання статусу ветеранів війни), вимушено переміщених осіб із 
тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, придбання житла, 
розгляду звернень, участі у заходах, робочих групах та комісіях. У 2018 році має бути 
створено Міністерство у справах ветеранів України, на яке покладаються великі сподівання у 
вирішенні проблем всіх категорій ветеранів. 

Виступили: Юр’єв В.В., Ковальчук С.А., які звернули увагу на проблеми сімей загиблих 
учасників бойових дій та АТО, добровольців. Цьогоріч 14 березня відзначатиметься День 
добровольців, а тому – необхідно прийняти участь у заходах, ближче познайомитися із 
добровольцями, вивчити та взяти на контроль їх проблеми, приділити увагу питанням 
забезпечення житлом сімей загиблих учасників АТО (як приклад, сім’я Зубкова у 



смт Деражня). 

Головуючий: вніс на голосування питання про взяття до відома інформації 
Шрубковського В.Г. 

Голосували:   «За»  -  23,     «Проти»   -  0,    «Утримались»   -  0.    

Рішення прийнято. 

Слухали: Гуменюка В.М., який надав інформацію про проведену роботу комітетом, а саме, 
про ситуацію, що склалася з незаконним позбавленням акціонерів ВАТ «Хмельницький 
комбінат хлібопродуктів» права власності на іменні акції товариства; про зміни в деяких 
законодавчих актах України щодо врегулювання адміністративної відповідальності за 
порушення трудового законодавства; про звернення щодо ліквідації НКРЕ; про звернення до 
Жмеринського відділення Південно-Західної залізниці щодо влаштування переходу через 
закритий переїзд з Старокостянтинівського шосе на вул. Красовського в м. Хмельницькому. 

Питання, які знаходяться в стадії виконання: про надання пільгових тарифів жителям 
30-ти кілометрової зони Хмельницької атомної електростанції; про ситуацію, що склалася у 
Хмельницькому аеропорту; про ігнорування Хмельницьким об’єднаним міським 
комісаріатом передачі списка учасників бойових дій в Управління праці та соціального 
захисту населення Хмельницької міської ради для виплати одноразової грошової допомоги; 
про Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” в частині 
забезпечення житловою площею учасників бойових дій та отримання позики на будівництво, 
реконструкцію або капітальний ремонт житлових будинків; про виконання вимог Державної 
екологічної інспекції в Хмельницькій області щодо Хмельницького міського сміттєзвалища; 
про ситуацію в м. Хмельницькому щодо рішення суду на зупинку експлуатації 140 ліфтів.  

Виступили: Юр’єв В.В., Вичавка А.А., Каденко О.О., Вінскевич А.А., Мерзенюк О.В., 
Папуга О.Д., Шрубковський В.Г., які звернули увагу на проблеми, що виникли у перевізників 
пасажирів на автовокзалі № 5 та на виїзді з міста у напрямку м. Старокостянтинова. Так, 
наприклад, особи, які представляються громадськими активістами, з водіїв вимагають сплату 
коштів за перевезення пасажирів, посадку в транспорт, що здійснюється поза автовокзалами. 
У зв’язку з цим, висловлено побажання активно співпрацювати із асоціаціями підприємців та 
промисловців області з метою надання допомоги у веденні бізнесу підприємцям та 
промисловцям нашого краю. 

Головуючий: вніс на голосування питання про взяття до відома інформації Гуменюка В.М. 
Доручити Каденко О.О. підготувати звернення до Головного управління Національної поліції 
в Хмельницькій області щодо вивчення питання перевезення пасажирів та вжиття заходів з 
припинення протиправних дій. Доручити Шрубковському В.Г., як члену профільної комісії, 
порушити дане питання з метою припинення протиправних дій. 

Голосували:   «За»  -  23,     «Проти»   -  0,    «Утримались»   -  0.    

Рішення прийнято. 

Слухали: Вичавку А.А., який надав інформацію про результати розглянутих проблемних 
питань, а саме: щодо стипендіального забезпечення (результат – питання вирішено позитивно, 
тобто забезпечення залишилося на попередньому рівні); проблематики стосовно положень 
про студентські гуртожитки (результат – питання вирішено і положення приведені у 
відповідність до норм чинного законодавства); щодо реформи профтехосвіти (результат – 
отримано відповідь від ОДА про те, що ВПУ мають передати на баланс обласної ради як 
цілісні майнові комплекси, проте, після багатьох засідань, прийнято рішення про додаткове 



вивчення даного питання і звернення до міста та області щодо включення в склад робочих 
груп представників ГР). На засіданні розглянуте питання донорства крові та її компонентів, 
відсутності програми та спільно із Степановою Н.В. направлене звернення до Департаменту 
охорони здоров’я ХОДА. Порушувалося питання щодо надання земельної ділянки під 
будівництво Донецького національного університету, але питання було знято з порядку 
денного оскільки воно потребує додаткового розгляду. Розглянуто питання щодо 
реконструкції спортивного майданчика біля Хмельницького національного університету, 
(результат – направлене звернення до Хмельницького міського голови про допомогу з його 
завершення, так як фінансування влаштування покриття здійснювалося з міського бюджету. 
Питання невирішене, а тому – потребує додаткового вивчення та звернення до Мінрегіонбуду, 
де є відповідна програма з будівництва та реконструкції спортивних майданчиків). 
Розглянуто питання щодо налагодження співпраці із батьківськими комітетами шкіл області 
(результат – питання, наразі, в роботі). 

Плани на майбутнє: прийняти участь у круглому столі у Меджибожі щодо збереження 
архітектурних пам’яток в умовах децентралізації (це питання потребує глибокого вивчення і 
напрацювання пропозицій); здійснення аналізу можливості оздоровлення учнів, студентів, а 
також техніки безпеки в таборах літнього відпочинку школярів та студентів; постійний 
контроль реформи ВПУ та виплат соціальної стипендії учням ВПУ. 

Виступили:  Матущак П.С., який звернув увагу на покращення інклюзивного навчання дітей 
з особливими потребами. 

Головуючий: вніс на голосування питання про взяття до відома інформації Вичавки А.А. та 
доручити йому продовжити роботу з впровадження Хмельницькою ОДА програми донорства 
в Хмельницькій області. 

Голосували:  «За»  -  23,     «Проти»   -  0,    «Утримались»   -  0.    

Рішення прийнято. 

Слухали: Бабія С.В., який надав інформацію про проведену роботу комітетом, а саме – за 
звітний період обговорювались та вирішувались питання: відповідності наявних бюджетних 
установ області в галузі медицини потребам населення; незалежного розгляду питання 
необхідності проектування та будівництва нового лікувально-діагностичного корпусу 
Хмельницької обласної дитячої лікарні; потреби в наданні рекомендацій до збільшення  
інформаційної роботи із населенням за урядовою програмою «Доступні ліки»; можливості 
проведення громадської експертизи діяльності ХОДА за напрямами роботи комітету; потреби 
у створенні обласної програми розвитку донорства крові та її компонентів; доцільності 
роботи членів комітету із збільшення терпимості та толерантності населення до людей з 
особливими потребами. Значну частину діяльності комітету складають власні ініціативи його 
членів. За звітній період було впроваджено лекційно-тренінговий курс в школах міста 
Хмельницький на тему «Толерантне ставлення до дітей з особливими потребами»; прийнято 
активну участь у круглому столі за темою «Стан роботи з дітьми – аутистами в 
м. Хмельницькому та шляхи її покращення»; впроваджено ряд інформаційно-
роз’яснювальних заходів «Стоп наркоманії» серед шкіл міст Хмельницький та Волочиськ, а 
також в районних школах Хмельницького та Волочиського районів; прийнято активну участь 
у Всеукраїнському форумі «Соціальна роль бізнеса»; створено соціальний центр з 
реабілітаційної роботи з дітьми, хворими на ДЦП, синдром Дауна та аутизм; проведено 
інформаційну роботу з метою залучення людей на візках до активної участі у житті громади. 

Виступили: Юр’єв В.В., Матущак П.С., які звернули увагу на проведенні громадської 
експертизи у сфері охорони здоров’я, проведенні на базі Хмельницької міської лікарні 
семінару з обміну позитивним досвідом. 



Головуючий: вніс на голосування питання про взяття до відома Бабія С.В. 

Голосували:   «За»  -  23,     «Проти»   -  0,    «Утримались»   -  0.    

Рішення прийнято. 

Слухали: Каденко О.О., яка надала інформацію про проведену роботу комітетом, а саме – на 
засіданнях комітету обговорювались та вирішувались питання: проекту Положення про 
Громадську раду; розподілу обов’язків між членами комітету; графіку участі членів комітету 
в заходах ХОДА; доцільності втручання Громадської ради в приватні спори – на прикладі 
виконання доручення щодо повернення цінних паперів акціонерам ВАТ «Хмельницький 
комбінат хлібопродуктів»; доцільності розробки проекту Положення про комітет; 
відповідності вимогам чинного законодавства будівництва комплексу по переробці та 
зберіганню відходів ХАЕС; неналежного розгляду питань свободи словами на колегії ХОДА; 
готовності ХОДА та інших уповноважених органів до ефективного реагування на 
надзвичайні ситуації; можливості проведення громадської експертизи діяльності ХОДА за 
напрямами роботи комітету. Також зауважила, що Громадська рада повинна спонукати ХОДА 
до вирішення проблем громадян через реалізацію власних та делегованих повноважень; про 
необхідність участі членів Громадської ради в комісіях та робочих групах, які функціонують 
при ХОДА. 

Виступили:  Юр’єв В.В., Міцінський Ф.К., які звернули увагу на недостатню взаємодію 
Громадської ради з ХОДА. Тому необхідно активно брати участь у заходах та комісіях, 
робочих групах ОДА. 

Головуючий: вніс на голосування питання про взяття до відома інформації Каденко О.О. та 
доручити заступнику голови Громадської ради Ковальчуку С.А. здійснювати контроль за 
участю членів Громадської ради у заходах ОДА, які надсилаються щотижнево. 

Голосували:   «За»  -  23,     «Проти»   -  0,    «Утримались»   -  0.    

Рішення прийнято. 

Слухали: Міронову Н.Г., яка надала інформацію про проведену роботу комітетом, а саме – за 
звітний період члени комітету брали участь у засіданнях комітету та засіданнях Громадської 
ради, на яких порушували питання охорони довкілля (в т.ч. водних ресурсів, грунтів, 
поводження з відходами тощо) та екологічної безпеки. Комітет активно працював у питаннях 
охорони р. Дністер, взяв участь у регіональній нараді під головуванням голови ХОДА з 
питання поліпшення екологічної ситуації Дністровського водосховища та визначення 
основних заходів щодо його збереження, на якій висловив негативну позицію щодо 
будівництва Верхньодністровського каскаду ГЕС. За ініціативи комітету Громадською радою 
направлені звернення до голови Хмельницької ОДА, голови Хмельницької обласної ради, 
народних депутатів від Хмельницької області щодо заборони  будівництва ГЕС на р. Дністер. 
На звернення нардепа Р. Мацоли до Кабміну отримано відповідь від Міністерства енергетики 
та вугільної промисловості України, в якому зазначено, що лише після проведення 
громадських обговорень та позитивного висновку державної експертизи ТЕО (техніко-
економічного обгрунтування), в т.ч. з питань екології та техногенної безпеки, можливе 
прийняття обгрунтованого рішення органів державної влади щодо початку або заборони 
будівництва. Дане питання залишається на громадському контролі комітету. Неодноразово 
комітет акцентував увагу на незадовільному стан р. Плоскої та необхідності термінового 



виконання робіт Хмельницькою міською радою, передбачених робочим проектом з 
покращення стану річки.  З цього питання до Хмельницького міського голови надіслано два 
звернення, в останній відповіді зазначено, що на даному етапі проводиться тендер на 
визначення виконавця зазначених робіт. Гострим питанням в області залишається 
поводження з побутовими відходами. Враховуючи незадовільний стан існуючого полігону 
твердих побутових відходів м. Хмельницького створено робочу групу, яка працювала 
протягом звітного періоду, із складу членів комітету та членів Громадської ради при ХОДА 
для організації спільних засідань та обговорення даного питання із представниками 
Громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради. Робоча група взяла 
участь у двох спільних засіданнях з громадською радою при Хмельницькій міській раді. На 
цей час розроблена і прийнята Програма поводження з побутовими відходами у 
м. Хмельницькому на 2018-2019 роки, де передбачено основні напрямки вирішення питань, 
що підіймалися на засіданнях робочої групи. Невідкладним заходом вирішення проблеми 
поводження з відходами у Хмельницькій області була розробка обласної Програми 
поводження з відходами. Члени комітету та голова Громадської ради увійшли до складу 
робочої групи по розробці Програми поводження з відходами в Хмельницькій області на 
2018-2022 роки.  За активної і  безпосередньої участі членів Громадської ради підготовлено 
проект Програми з урахуванням Національної стратегії управління відходами в Україні до 
2030 року. 

В розрізі проблем поводження з відходами членами комітету порушувалися питання, 
що вимагають вирішення на державному рівні, зокрема поводження з небезпечними 
відходами, що потрапляють у побутові – батарейки, акумулятори, люмінесцентні лампи, які 
використовує населення. Комітетом підготовлено та від імені Громадської ради при ХОДА 
направлено звернення до депутатів Хмельницької обласної ради та Верховної ради, в якому 
йшлося про ініціювання ними розгляду та прийняття Верховною Радою України двох 
законопроектів: «Відходи електричного та електронного обладнання» та «Батарейки, батареї і 
акумулятори». На звернення нардепа С. Лабазюка до Міністерства екології та природних 
ресурсів України отримана відповідь про те, що дані питання курує Міністерство 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Звернення 
перенаправлено у цю установу. 

Важливою часткою роботи комітету у звітному періоді був громадський контроль 
роботи Хмельницької атомної електростанції, як найбільш потенційно небезпечного з точки 
зору впливу на довкілля підприємства області. Комітетом було підготовлено запрошення на 
засідання Громадської ради представників підприємства для обговорення питання 
будівництва комплексу по переробці радіоактивних відходів на ХАЕС, на якому  вони  надали 
інформацію про розробку проектної документації та будівництво до 2021 року на території 
ХАЕС комплексу з переробки та зберігання відходів. Цей комплекс буде забезпечувати 
сортування, переробку та утилізацію відходів виключно з ХАЕС, що забезпечить  зменшення 
їх об’ємів та безпечне зберігання. Представниками Громадської ради наголошено на 
необхідності суворого дотримання вимог чинного природоохоронного законодавства та 
дотримання усіх дозвільних процедур. 
Виступили: Юр’єв В.В., Каденко О.О., Сагайдак Г.А., Матущак П.С., які звернули увагу на 
проблеми фінансування природоохоронних заходів, природно-заповідного фонду області, 
будівництва ГЕС на р. Дністер, розмежування повноважень департаменту агропромислового 
розвитку, екології та природних ресурсів, проблеми передачі земель ОТГ. 

Головуючий: вніс на голосування питання про взяття до відома інформації Міронової Н.Г.   

Голосували: «За»  -  23,     «Проти»   -  0,    «Утримались»   -  0.    

Рішення прийнято. 



 

2. Звіт голови Громадської ради Юр’єва В.В. 

Слухали: Юр’єва В.В., який надав інформацію про свою участь у роботі колегії ХОДА, 
робочих групах та комісіях, що функціонують при ХОДА. Підводячи підсумки роботи 
Громадської ради за звітний період вказав, що підготовлена ним повна інформація буде 
розміщена на веб-сайті Громадської ради для ознайомлення та надання пропозицій 
громадськістю області. Згідно чинного законодавства на наступному засіданні Громадської 
ради за участю представників ХОДА звіт буде обговорений. Звернувся до голів комітетів із 
проханням залучати всіх членів ГР до більш активної роботи, ще раз переглянути 
протокольні доручення та розробити плани роботи на 2018 рік. 

Виступили: Матущак П.С., який вказав на те, щоб оприлюднювати результати виконання 
прийнятих рішень у відповідності до Положення про Громадську раду при ХОДА. 

Голосували: за взяття до відома інформацію голови Громадської ради Юр’єва В.В. 

   «За»  -  23,     «Проти»   -  0,    «Утримались»   -  0.    

Рішення прийнято. 

3. Різне. 

3.1. Звернення до військового  комісара Хмельницького обласного комісаріату 
щодо надання списків учасників бойових дій для виплати грошової допомоги до 5 

травня 

Слухали: Папугу О.Д., який пояснив необхідність даного звернення з метою повної виплати 
учасникам бойових дій грошової допомоги. 

Головуючий: вніс на голосування питання про підтримку звернення до військового  комісара 
Хмельницького обласного комісаріату щодо надання списків учасників бойових дій для 
виплати грошової допомоги до 5 травня та обговорення даного питання на колегії ХОДА. 

Голосували:   «За»  -  23,     «Проти»   -  0,    «Утримались»   -  0.    

Рішення прийнято. 

3.2. Звернення до Президента України щодо надання учасникам бойових дій 
позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і 

подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики 
на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з 
погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого року після закінчення 

будівництва 

Слухали: Папугу О.Д., який пояснив необхідність даного звернення з метою отримання 
позики учасникам бойових дій та покращення житлових умов. 

Головуючий: вніс на голосування питання про підтримку звернення до Президента України 
щодо надання учасникам бойових дій позики на будівництво, реконструкцію або капітальний 
ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, 
комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій 



садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п'ятого року після 
закінчення будівництва. 

Голосували:   «За»  -  23,     «Проти»   -  0,    «Утримались»   -  0.    

Рішення прийнято. 

3.3. Визначення дати проведення наступного засідання Громадської ради 

Слухали: Юр’єва В.В., який запропонував провести наступне засідання Громадської ради 5 
квітня 2018 року. 

Голосували:   «За»  -  23,     «Проти»   -  0,    «Утримались»   -  0.    

Рішення прийнято. 

4. Розгляд звернення до Громадської ради голови Первинної профспілкової 
організації «Центральний ринок» Мельник О.В. 

Слухали: Мельник О.В. – представника інтересів підприємців ринків міста Кам’янець-
Подільського та звичайних продавців власно вирощеної сільськогосподарської продукції, яка 
надала інформацію про ситуацію, що склалась на ринках і про порушення їх прав, котрі 
розглядаються в судовому порядку. В поданому зверненні до Громадської ради при ХОДА 
просить прийняти його до уваги та створити відповідну комісію від ХОДА.   

Виступили: Юр’єв В.В., Каденко О.О., Гуменюк В.М., які уточнювали деталі даної справи. 

Головуючий: вніс на голосування питання про взяття до уваги звернення голови Первинної 
профспілкової організації «Центральний ринок» Мельник О.В. та доручення Гуменюку В.М. 
підготувати звернення до голови ХОДА щодо створення комісії з вивчення даного питання із 
залученням представників, вказаних у зверненні. 

Голосували:   «За»  -  23,     «Проти»   -  0,    «Утримались»   -  0.    
 

Рішення прийнято. 

 

Голова Громадської ради                                                                       В.В. Юр’єв 

 

Секретар                                                                                                   Т.В. Дзюблюк 
 

 

 


