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Протокол № 7 
Засідання Громадської ради  

при обласній державній адміністрації 
 
 

м. Хмельницький  
Будинок рад                                                     “28” травня 2015 р.   17.00 
            
Слухали: головуючого зборів Міщука А.В., який повідомив результати 
реєстрації: зареєструвалося 47 членів, на засіданні також присутні 
представники Департаменту економіки і торгівлі облдержадміністрації 
(Хоменко М.В., Дмитрієнко О.М.), Фонду  підтримки підприємництва 
(Бачинська І.А.), Комітету моніторингу органів влади (Голеншин О.О.).  
Міщук А.В. ознайомив присутніх з порядком денним та запропонував його 
затвердити. 
 

Порядок денний засідання Громадської ради  
при Хмельницькій облдержадміністрації 

 
 

1. Про роботу фонду підтримки підприємництва. 
2. Звіт відповідальних членів Громадської ради про виконання та 

контроль за дорученнями ради. 
3. Про затвердження регламенту Громадської ради.  
4. Щодо створення прес-центру Громадської ради при ОДА.  
5. Щодо внесення змін до розпорядження голови ОДА про проведення 

люстраційної перевірки в апараті та структурних підрозділах ОДА.  
6. Про формування колегії при ОДА . 
7. Про кошторис витрат пов’язаних з підготовкою та проведенням 

конкурсу щодо визначення автомобільних перевізників на приміських 
та міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не 
виходять за межі території області.  

8. Щодо створення окремого підрозділу ОДА з питань туризму і курортів.  
9.  Щодо стану підготовки адміністративно-територіальної реформи в 

області. 
10. Про відвідування засідань членами Громадської ради. 
11.  Різне. 

 
Голосували: Про затвердження порядку денного. 
«За» - 47 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 
Рішення прийнято. 
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1. Про роботу Фонду підтримки підприємництва. 
 
Слухали: першого заступника директора Департаменту економіки та 
торгівлі облдержадміністрації Хоменко М.В., яка проінформувала про 
роботу Фонду. 
 
Виступили: заступник директора Департаменту економіки та торгівлі 
облдержадміністрації Дмитрієнко О.М., яка розказала про особливості 
діяльності Фонду підтримки підприємництва та принципи розподілу коштів. 
Виконуюча обов’язки директора Фонду Бачинська І.А.  повідомила, що 
була призначена в.о. голови Фонду 23 травня 2015 року і, дослідивши, 
визнала його діяльність недостатньою. Наголосила на доцільності економії 
витрат фонду. 
Довбуш В.В., запропонував питання співпраці з Фондом підтримки 
підприємництва продовжити на засіданнях бюджетного комітету.  
Ковальчук І.І., яка надала пропозицію інформацію про роботу фонду 
підтримки підприємництва взяти до відома та підготувати  рішення на 
наступне засідання Громадської ради. 
 
Голосували: Про взяття інформації про роботу фонду підтримки 
підприємництва до відома та підготовку  рішення на наступне засідання 
Громадської ради (відповідальна Ковальчук І.І.). 
 
«За» - 47 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 
Рішення прийнято. 
 

2.Звіт відповідальних членів Громадської ради  
про виконання та контроль за дорученнями ради. 

 
Слухали: Довбуша В.В., який проінформував членів Громадської ради 
інформацію про відповіді та реагування на запити Громадської ради.  
 
Виступили: Міщук А.В., який наголосив на необхідності тримати на 
контролі терміни надання відповідей і запропонував інформацію взяти до 
відома.  
 
Голосували: Про взяття інформації про відповіді та реагування на запити 
Громадської ради до відома. 
 
«За» - 47 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 
Рішення прийнято. 
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3. Про затвердження регламенту Громадської ради. 
 
Слухали: Довбуша В.В., який надав членам Громадської ради інформацію 
про регламент Громадської ради при ОДА та запропонував його затвердити.  
 
Голосували: Про затвердження регламенту Громадської ради при ОДА 
«За» - 47 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 
Рішення прийнято. 
 

4. Щодо створення прес-центру Громадської ради при ОДА. 
 

Слухали: Довбуша В.В. щодо створення прес-центру Громадської ради при 
ОДА в складі 3 членів Громадської ради: Довбуш В.В., Мороз С.В., Кошай 
Н.А. 
 
Виступили: Міщук А.В., який запропонував розробити на наступне 
засідання положення про прес-центр. 
 
Голосували: про створення прес-центру Громадської ради при ОДА.  
 
«За» - 45 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 
Рішення прийнято. 
 
Голосували: про створення прес-центру Громадської ради при ОДА в 
кількісному складі - 3 члена Громадської ради. 
 
«За» - 45 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 
Рішення прийнято. 
 
Голосували: про створення прес-центру Громадської ради при ОДА, до 
складу якого входять Довбуш В.В., Мороз С.В., Кошай Н.А. 
 
«За» - 44 
«Проти» - 1 
«Утримались» - 0 
Рішення прийнято. 
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Голосували: про розробку положення про прес-центр на наступне засідання 
Громадської ради (відповідальний Довбуш В.В.). 
 
«За» - 45 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 
Рішення прийнято. 
 

5. Щодо внесення змін до розпорядження голови ОДА про проведення 
люстраційної перевірки в апараті та структурних підрозділах ОДА. 

 
Слухали: Велигана В.Р., який зачитав звернення до голови ОДА щодо змін 
до розпорядження голови ОДА про проведення люстраційної перевірки в 
апараті та структурних підрозділах ОДА (додаток 1). 
 
Виступили: Голеншин О.О., який пояснив суть та правову основу даного 
звернення. 
 
Голосували:  про затвердження звернення до голови ОДА щодо змін до 
розпорядження голови ОДА про проведення люстраційної перевірки в 
апараті та структурних підрозділах ОДА (додаток 1). 
 «За» - 45 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 1 
Рішення прийнято. 
 

6. Про формування колегії при ОДА. 
 
Слухали: Велигана В.Р.,  який зачитав звернення до голови ОДА щодо 
формування колегії при ОДА (додаток 2). 
 
Виступили: Міщук А.В., який зауважив, що вважає недоцільним згадувати у 
даному зверненні заступника голови Хмельницької ОДА Кальніченка В.І., 
так як він не підпадає під дію закону «Про очищення влади». 
 
Голосували: про недоцільність згадування у даному зверненні заступника 
голови Хмельницької ОДА Кальніченка В.І., так як він не підпадає під дію 
закону «Про очищення влади». 
 
«За» - 44 
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«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 
Рішення прийнято. 
 
Голосували: про затвердження звернення до голови ОДА щодо формування 
колегії при ОДА в цілому (додаток 2). 
 
«За» - 44 
«Проти» - 1 
«Утримались» - 0 
Рішення прийнято. 
 

7.  Про кошторис витрат пов’язаних з підготовкою та проведенням 
конкурсу щодо визначення автомобільних перевізників на приміських 
та міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не 

виходять за межі території області. 
 
Слухали: Супруна О.Ф., який ознайомив присутніх з інформацією по 
даному питанню та запропонував звернутися до голови ОДА з проханням 
надати належним чином оформлений кошторис витрат, пов'язаних з 
підготовкою та проведенням конкурсу щодо визначення автомобільних 
перевізників на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального 
користування, які не виходять за межі території Хмельницької області 
(додаток 3). 
 
Голосували: про звернення до голови ОДА з проханням надати належним 
чином оформлений кошторис витрат, пов'язаних з підготовкою та 
проведенням конкурсу щодо визначення автомобільних перевізників на 
міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, 
які не виходять за межі території Хмельницької області (додаток 3).  
 
«За» - 44 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 1 
Рішення прийнято. 
 

8. Щодо створення окремого підрозділу ОДА  
з питань туризму і курортів. 

 
Слухали: Повха В.В., який повідомив про рішення голови ОДА щодо 
об’єднання відділу туризму з управлінням культури. 
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Виступили: Міщук А.В., який зауважив, що дане рішення суперечить тій 
інформації, що розглядалась на засіданні правління Громадської ради та 
запропонував доопрацювати питання і розглянути його на наступному 
засіданні Громадської ради. 
 
Голосували: про доопрацювання питання про створення окремого 
підрозділу ОДА з питань туризму і курортів та розгляд його на наступному 
засіданні Громадської ради. 
 
«За» - 44 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 
Рішення прийнято. 
 

9. Щодо стану підготовки адміністративно-територіальної реформи в 
області. 

 
Слухали: Коліжука О.В., який поінформувала присутніх про затвердження 
проекту перспективного плану об’єднання територіальних громад 
Хмельницької області на сесії обласної ради. 
 
Виступили: Рохова Н.А., яка ознайомила присутніх з принципами роботи 
«Офісу реформ». 
Гоцький Г.І., який повідомив, що пропозиції представників територіальних 
громад, що зверталися до даного офісу, опрацьовувались та передавались до 
робочої групи, яка формувала перспективний план. 
Коліжук О.В., який зазначив, що план формувався з порушенням 
законодавства. 
Міщук А.В., який запропонував доручити Коліжуку О.О., Гоцькому Г.І. та 
Роховій Н.А. підготувати звернення до голови ОДА, щоб зобов’язати голів 
РДА забезпечити проведення зборів громадян в кожній громаді для 
вирішення питання об’єднання.  
 
Голосували: про доручення Коліжуку О.О., Гоцькому Г.І. та Роховій Н.А. 
підготувати звернення до голови ОДА, щоб зобов’язати голів РДА 
забезпечити проведення зборів громадян в кожній громаді для вирішення 
питання об’єднання. 
 
«За» - 44 
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«Проти» - 0 
«Утримались» - 1 
Рішення прийнято. 
 

10. Про відвідування засідань членами Громадської ради. 
 

Слухали:  Кошай Н.А., яка повідомила, що на минулому засіданні 
Громадської ради було прийнято рішення розглянути питання відвідування 
засідань ради Смалем Ю.В. Смаль Ю.В. був повідомлений про рішення 
Громадської ради, але на засідання не з’явився. Тому пропонується 
виключити Смаля Ю.В. з членів Громадської ради при ОДА в зв’язку із 
систематичною відсутністю його на засіданнях. 
 
Голосували: про виключення Смаля Ю.В. з членів Громадської ради при 
ОДА в зв’язку із систематичною відсутністю його на засіданнях. 
 
«За» - 35 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 
Рішення прийнято. 
 

11. Різне. 
 
Виступили: Довбуш В.В., який зачитав звернення, які надійшли  до 
Громадської ради при ОДА та зазначив, що оскільки вони стосуються питань 
законності, то будуть передані голові комітету з питань законності, люстрації 
та корупційної діяльності Велигану В.Р. на розгляд та підготувати 
інформацію на засідання правління Громадської ради.    
 
Міщук А.В.,   який повідомив, що наступне засідання правління Громадської 
ради відбудеться 11.06.2015р., а засідання Громадської ради – 25.06.2015р.                
              
 
           
Головуючий                                                                     А. Міщук 
 
Секретар                                                                          Н. Кошай    
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Додаток 1 
 

Голові облдержадміністрації  
Загородному М.В. 

 
Шановний Михайле Васильовичу! 

 
Громадською радою при облдержадміністрації розглянуто звернення 

громадської організації «Комітет моніторингу органів влади» щодо недопущення 
умовного виконання положень Закону України «Про очищення влади» в апараті та 
структурних підрозділах облдержадміністрації.  

Приводом такого звернення стало розпорядження за №22/2015-р/к від 
05.03.2015 «Про початок перевірки передбаченої законом України «Про очищення 
влади» в апараті та структурних підрозділах Хмельницької обласної державної 
адміністрації». Ознайомившись з розпорядженням, Громадська рада при 
облдержадміністрації звертає Вашу увагу на наступні моменти:  

1. Відповідальним за проведення люстраційної перевірки в Хмельницькій 
обласній державній адміністрації визначений відділ кадрової роботи (керівник 
Бернадін І.А.), який має провести перевірку достовірності відомостей стосовно 
застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади», 
щодо заступників голови облдержадміністрації, посадових осіб апарату та 
керівників структурних підрозділів адміністрації, що породжує конфлікт інтересів. 
Оскільки, виходячи із розпорядження, цей посадовець має й сам себе перевірити та 
самому собі надати висновок люстраційної перевірки.  

2. В зазначеному розпорядженні відсутні кінцеві терміни проведення 
люстраційної перевірки, що може призвести до необґрунтованого затягування 
процесу очищення влади, а також несе в собі ризик загрози звільнення при певних 
умовах всіх осіб, що підпадають під дію даного розпорядження, оскільки в разі 
оскарження та визнання недійсним цього розпорядження в суді у зв’язку із тим, що 
не дотримано чітких вимог щодо встановлення граничних меж проведення 
перевірки після червня 2016 року, перевірка здійснення в межах цього 
розпорядження може втратити юридичну чинність і вважатись такою, що не була 
проведена, а в такому випадку згідно розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 16.10.2014р. №1025-р «Про затвердження перевірок відповідно до ЗУ «Про 
очищення влади» не проведення перевірки являється виключною підставою для 
звільнення особи, щодо якої необхідно провести таку перевірку в рамках чинного 
законодавства.  

Враховуючи вище викладені зауваження, просимо Вас, Михайло Васильовичу, 
внести зміни у розпорядження №22/2015-р/к від 05.03.2015 року у частині заміни 
відповідальної особи із проведення люстраційної перевірки на посадовця, який 
призначений після 22 лютого 2014 року та визначити кінцевий термін такої 
перевірки 31 серпня 2015 року. Про прийняте Вами рішення просимо повідомити 
нас письмово. 
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Додаток 2 
                                                          
Голові облдержадміністрації  
Загородному М.В. 

 
Шановний Михайле Васильовичу! 

 
       В зв’язку з вашим розпорядженням за №125/2015р. від 18.03.2015р., про склад 
колегії  Хмельницької обласної  державної адміністрації просимо Вас пояснити 
присутність в складі колегії наступних осіб: 

1. Болібрух Б.В. 
2. Дунець І.І. 
3.Лісовий В.М. 
4. Продан Н.В. 
5. Харьковський Г.П. 
6. Скиба М.С. 

       Звертаємо вашу увагу на те, що дані особи, а саме Болібрух Б.В., Дунець І.І. 
Лісовий В.М., Продан Н.В., Харьковський Г.П., були членами колегії 
облдержадміністрації у період злочинного режиму Януковича, а Скиба М.С. - 
депутат обласної ради від Партії регіонів. Таким чином із 13 членів колегії 6 
(фактично половина) є представниками попередньої влади. 
        Вважаємо, оскільки колегія облдержадміністрації є  найвищим колегіальним 
органом виконавчої гілки влади в області, підбір її учасників має здійснюватись 

надзвичайно ретельно та відповідально, і відповідати вимогам Революції Гідності. 
Тому, закликаємо Вас дотримуватись курсу Президента України Петра Порошенка 
на повне очищення органів влади від представників злочинного  режиму 
Януковича, внести відповідні зміни у своє розпорядження за № 125/2015 -р. від 
березня 2015 року. 
         Також просимо Вас ввести в склад колегії облдержадміністрації першого 
заступника голови Громадської ради Міщука Аліма Володимировича. 
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Додаток 3 
 

Голові облдержадміністрації  
Загородному М.В. 

 
Шановний Михайле Васильовичу! 

 
Відповідно до пункту 58 Постанови Кабінету Міністрів України від З грудня 

2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення 
пасажирів на автобусному маршруті загального користування» розмір плати за 
участь у конкурсі встановлюється організатором на підставі кошторису витрат. 

Статтею 7 Закону України «Про автомобільний транспорт» передбачено, що 
організація пасажирських перевезень на приміських та міжміських автобусних 
маршрутах загального користування, які не виходять за межі території області 
покладається на обласні державні адміністрації. 

Голова громадської організації «Подільське правозахисне об'єднання 
автомобільних перевізників», який є членом громадської ради при 
облдержадміністрації, листом від 21.04.2015 року № 32 (копія додається) звертався 
до Вас щодо надання кошторису витрат пов'язаних з підготовкою та проведенням 
конкурсу щодо визначення автомобільних перевізників на міжміських та 
приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за 
межі території Хмельницької області. Листом облдержадміністрації від 
27.04.2015р. № 100/22-41-1961/2015 (копія додається) громадську організацію 
повідомлено лише про вартість надання платних послуг пов'язаних із участю в 
конкурсах з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах. 

Згідно пункт 60 Постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року 
№ 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів 
на автобусному маршруті загального користування» кошторис витрат, пов'язаних з 
підготовкою та проведенням конкурсу, включає витрати з: 

•    підготовки пропозицій щодо об'єктів та умов конкурсу; 
•    розміщення інформації про об'єкти та умови конкурсу в засобах масової 

інформації; 
•   організації приймання документів; 
•   перевірки достовірності одержаної від перевізника-претендента інформації; 
•   аналізу та оцінки відповідності пропозицій перевізника-претендента умовам 

конкурсу; 
•    підготовки інформаційних матеріалів для членів конкурсного комітету; 
•   доведення результатів конкурсу до відома перевізників-претендентів; 
•   подання перевізникам-претендентам інформації про участь у конкурсі; 
•   технічного забезпечення конкурсу, оренди або утримання приміщень для 

його проведення; 
•    виготовлення паспортів автобусних маршрутів. Кошторис затверджує 

організатор. 
З огляду на викладене, керуючись ст. 20 Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» просимо надати належним чином оформлений кошторис 
витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням конкурсу щодо визначення 
автомобільних перевізників на міжміських та приміських автобусних маршрутах 
загального користування, які не виходять за межі території Хмельницької області. 


