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Протокол № 1 

Засідання Правління Громадської ради  

при обласній державній адміністрації 

 

 

м. Хмельницький  

Будинок рад                                                     “12” березня 2015 р.   17.00 

            

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

реєстрації: зареєструвалося 12 членів. Міщук А.В. ознайомив присутніх з 

порядком денним та запропонувала його затвердити. 

 

Порядок денний засідання Правління Громадської ради  

при Хмельницькій облдержадміністрації 

 

1. Про обговорення та затвердження переліку питань та пропозицій голові 

Хмельницької ОДА. 

2. Різне. 

 

Голосували: Про затвердження порядку денного. 

 

«За» - 12  

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Рішення прийнято. 

 

Головуючий: переходимо до питань порядку денного. 

 

1. Про обговорення та затвердження переліку питань та пропозицій 

голові Хмельницької ОДА. 

 

Слухали: Довбуша В.В., який зазначив, що відповідно до наданих 

пропозицій головами комітетів Громадської ради, було сформовано перелік 

питань та пропозицій до новопризначеного голови Хмельницької ОДА 

Загородногго М.В. (додаток 1), які будуть розглядатися на засіданні 

Громадської ради 19 березня 2015 року. 

 

Виступили: 

Міщук А.В., який запропонував проголосувати за затвердження переліку 

питань та пропозицій в цілому. 

 

Голосували: про затвердження переліку питань та пропозицій  голові 

Хмельницької ОДА в цілому (додаток 1). 

 

 «За» - 12  
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«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Рішення прийнято. 

 

Вирішили: затвердити перелік питань та пропозицій голові Хмельницької 

ОДА (додаток 1). 
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Додаток 1 

 

Питання, пропозиції  

до голови облдержадміністрації Загородного М.В. 

 

1.  Просимо доручити відповідним службам вивчити питання надання 

житлово-комунальних послуг для громадських організацій (більшість 

яких є неприбутковими) за тарифами населення, а не юридичних осіб.  

2.  Просимо надати інформацію щодо екологічної ситуації в басейні річки 

Південний Буг та заходи щодо її виправлення. 

3.  Просимо надати інформацію про стан справ щодо завершення 

перезатарення і знешкодження ядохімікатів колишніх 

сільськогосподарських товаровиробників.  

4.  Рекомендуємо розглянути питання звільнення посадових осіб виконавчої 

влади після проведення юридичного та економічного аудиту діяльності 

установи, організації.  

5.  Ініціювати перед КМУ передбачення механізму отримання дозволів на 

проведення позачергових перевірок суб’єктів господарювання за 

поданням ОДА. 

6.  Просимо прокоментувати: “Громадська рада при обласній адміністрації 

має бути. Але має бути, на мій погляд, також люстрована. У сенсі того, 

хто і як увійшов до її складу». 

7.  Рекомендуємо розглянути питання створення при ОДА, РДА 

антикризових груп з метою зменшення соціальної напруги в умовах 

тотального зростання цін на ЖКП, товари народного споживання тощо.  

8.  Просимо долучитися до розробки програми соціального захисту 

учасників АТО (створення реабілітаційного центру. Можливо в 

приміщенні колишнього госпіталю в Раково). 

9.  Рекомендуємо розробити обласну програму альтернативної енергетики 

(будівництва сміттєпереробних заводів, перехід на твердопаливні котли). 

10.  Рекомендуємо розробити обласну програму енергозбереження. 

11.  Питання сортування сміття. Бачення. 

12.  Звернути увагу на здійснення комерційної діяльності у закладах охорони 

здоров’я комунальної власності.  

13.  Цивільний захист населення. Реальний стан, шляхи покращення.  

14.  Хмельницький аеропорт. Стан, перспективи. 

15.  Звертаємо увагу на необхідність встановлення економічно обґрунтованих 

тарифів на пасажирські перевезення автомобільним транспортом. 

16.  Боротьба з нелегальними автобусними перевізниками.  

17.  Про виконання Стратегії соціально-економічного розвитку області до 

2020 року.  

18.  Яким чином облдержадміністрація буде проводити інформаційно-

роз’яснювальну роботу щодо адміністративно-територіальної реформи?  

19.  Інформація на сайті ОДА є застарілою, давно не оновлюються.  
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20.  Запровадити практику звітування посадовців про закордонні відрядження 

(склад делегацій, джерела, роль кожного, прийняті рішення).  

21.  Практично відсутня робота по залученню інвестицій. Департаментом 

економіки та торгівлі ОДА не використовуються в повній мірі можливості 

співпраці з Хмельницьким регіональним центром з інвестицій та 

розвитку. Для чого у складі Департаменту управління з питань 

інвестицій? 

22.  Рекомендуємо провести інвентаризації усіх без виключення угод по 

приватизації об’єктів державної та комунальної власності на предмет їх 

юридичної чистоти у період, починаючи з 1991 року. Створення 

інвентаризаційних комісій в складі професійних юристів, працівників 

адміністрацій, громадськості, активістів, що будуть мати повноваження і 

доступ до архівів і будь-якої необхідної інформації в межах повноважень.  

23.  Через категоричне несприйняття громадськістю районів можливих 

кадрових призначень, ймовірне їх лобіювання «господарями 

Хмельниччини» - нардепами вже сьогодні виникає сильне суспільне 

напруження. З метою недопущення конфліктних ситуацій та залучення 

громади до обговорення можливих кадрових рішень рекомендуємо 

попередньо оприлюднювати кандидатури на посади голів РДА, 

заступників голови ОДА, керівників підрозділів ОДА не пізніше як за 5 

днів до подачі ними документів у відділ кадрової роботи ОДА.   

24.  Просимо звернути увагу на процеси пов’язані з призначення нового 

головного лікаря Хмельницької ЦРЛ. 

25.  Звертаємо увагу на те, що надходить багато скарг на роботу управління 

сім’ї, молоді і спорту ОДА. 

26.  Рекомендуємо відновити статус та створити управління у справах релігій 

(сьогодні є сектор в управлінні культури). 

27.  Звертаємо увагу на необхідність вивчення антиукраїнської діяльності 

окремих священиків УПЦ МП. 

28.  Виховання патріотизму. Створити куточки пам’яті героїв новітньої доби у 

закладах освіти, культури.   

29.  Активізувати роботу Добровільного товариства сприяння обороні 

України відповідно до його статутних завдань. 

30.  Вивчити питання створення центру розвитку туризму (за аналогом 

Київської області).  

31.  Виділити необхідні кошти для реконструкції та консервації фортеці 

Меджибіж. 

32.  Яким чином сьогодні виконавча влада впливає на формування цін на 

соціальні сорти хліба та продукти борщового набору? 

33.  Якою буде політика ОДА щодо закриття шкіл в малих селах? 

34.  Просимо надати кімнату для організації роботи громадської ради в 

приміщенні Будинку рад та необхідне обладнання. 

 
 


