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Протокол № 8 
Засідання Громадської ради  

при обласній державній адміністрації 
 
 

м. Хмельницький  
Будинок рад                                                     “25” червня 2015 р.   17.00 
            
Слухали: головуючого зборів Міщука А.В., який повідомив результати 
реєстрації: зареєструвалося 38 членів, на засіданні також присутня  делегація 
з Красилівського району на чолі з головою ініціативної групи Романюк М.А.  
Міщук А.В. повідомив, що до порядку денного пропонується включити 
наступні питання: 

1. Про розгляд заяв щодо виходу з Громадської ради.  
2. Про окремі питання дотримання законності і справедливості в ХУУПі. 
3. Про конфліктну ситуацію у сфері орендних відносин за участі 

корпорації «Сварог». 
 
Голосували: Про включення вищезазначених питань до порядку денного. 
«За» - 38 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 
Рішення прийнято. 
 
Міщук А.В. ознайомив присутніх з порядком денним та запропонував його 
затвердити. 
 

Порядок денний засідання Громадської ради  
при Хмельницькій облдержадміністрації 

 
1. Про розгляд заяв щодо виходу з Громадської ради.  
2. Про окремі питання дотримання законності і справедливості в 

ХУУПі. 
3. Про конфліктну ситуацію у сфері орендних відносин за участі 

корпорації «Сварог». 
4. Про призначення директора національного природного парку 

«Подільські Товтри».  
5. Про роботу фонду підтримки підприємництва.  
6. Про звернення сім’ї Сабодах.  
7. Про звернення Стебло Л.В. щодо конфліктної ситуації в 

Хмельницькому обласному центрі фізичного виховання учнівської 
молоді.  

8. Про доцільність перебування Мартинюка О.Г. на посаді заступника 
прокурора Хмельницької області.  
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9. Інформація щодо призначення Добжанському І.М. пенсії «За 
особливі заслуги перед державою Україна».  

10.  Про  відновлення справедливості у сфері орендних відносин щодо 
водойми в с. Давидківці Хмельницького району.  

11.  Про затвердження положення про прес-центр Громадської ради при 
Хмельницькій ОДА. 

12.  Про план роботи Громадської ради на ІІ півріччя 2015 року.  
13.  Про делегування представника Громадської ради до комісії з 

увічнення пам’яті жертв війни і репресій.  
14. Про делегування представника Громадської ради до координаційно-

дорадчої ради з питань допомоги учасникам АТО та членам їх 
сімей.  

15. Різне. 
 
Голосували: Про затвердження порядку денного. 
«За» - 38 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 
Рішення прийнято. 
 

1. Про розгляд заяв щодо виходу з Громадської ради. 
 
Слухали: Міщука А.В., який зачитав заяви Кокаревича А.А. та Ярової А.В. 
про їх бажання вийти з членів Громадської ради при ОДА та запропонував 
задовільнити дані заяви. 
 
Голосували: про виключення Кокаревича А.А. та Ярової А.В. з членів 
Громадської ради, відповідно до поданих заяв. 
«За» - 38 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 
Рішення прийнято. 
 
2. Про окремі питання дотримання законності і справедливості в ХУУПі. 
 
Слухали: Габінета Д.А., який проінформував членів Громадської ради про 
незаконне звільнення Довганя В.І. та запропонував підтримати звернення до 
Хмельницької обласної ради, Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації, УМВС в області щодо перевірки законності 
прийнятого рішення (додаток 1).  
 
Виступили: Довгань В.І., який наголосив на тому, що звільнення пройшло 
без погодження профспілки та з грубими порушеннями.  
Побережний А.І., який запропонував надати відповідні матеріали для 
розгляду профільною комісією обласної ради. 
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Міщук А.В., який запропонував проголосувати за звернення до голови 
обласної ради,  голови обласної державної адміністрації про створення 
профільної комісії та перевірки законності звільнення Довганя В.І. 
 
Голосували: про затвердження  звернення до голови обласної ради,  голови 
обласної державної адміністрації про створення комісії та перевірки 
законності звільнення Довганя В.І. 
 
«За» - 36 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 
Рішення прийнято. 
 

Міщук А.В., який запропонував проголосувати також за звернення до 
начальника УМВС в області щодо перевірки законності звільнення Довганя 
В.І. 
 
Голосували: про затвердження звернення до начальника УМВС в області 
щодо перевірки законності звільнення Довганя В.І. 
 
«За» - 36 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 
Рішення прийнято. 
 

3. Про конфліктну ситуацію у сфері орендних відносин за участі 
корпорації «Сварог». 

 
Слухали: Романюк М.А., яка повідомила про ситуацію, що склалася 
довкола орендних відносин землі в Красилівському районі за участі 
корпорації «Сварог-Агро». На даний час у власників землі на руках немає 
договорів оренди. Фактично земля належить холдингу «Сварог-Агро». 
Договори оренди підробили та  в управлінні юстиції реєструвались без 
власників землі. УМВС та ОДА на звернення не реагує. 
 
Виступили: Міщук А.В., який поцікавився чи є висновки експертизи про 
підробку документів. 
Романюк М.А. відповіла, що висновки є. 
Міщук А.В. звернувся до ініціативної групи з проханням підготувати 
офіційний лист до Громадської ради при ОДА, в якому викласти факти про 
порушення.  
 

4. Про призначення директора національного природного парку 
«Подільські Товтри». 
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Слухали: Сагайдака А.Г., який повідомив інформацію про конкурс на 
призначення директора національного парку «Подільські Товтри». Конкурс 
виграв Полудняк А.О., який немає профільної освіти. 
 
Виступили: Довбуш В.В., який запропонував надіслати запит до 
Міністерства екології та природних ресурсів України щодо отримання 
публічної інформації про рішення конкурсної комісії щодо призначення 
Полудняка А.О. 
 
Голосували: про надсилання запиту до Міністерства екології та природних 
ресурсів України щодо отримання публічної інформації про рішення 
конкурсної комісії щодо призначення Полудняка А.О..  
 
«За» - 35 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 1 
Рішення прийнято. 
 

5. Про роботу фонду підтримки підприємництва. 
 
Слухали: Ковальчук І.І., яка надала поточну інформацію щодо роботи 
фонду підтримки підприємництва та повідомила, що питання залишається на 
контролі бюджетного комітету Громадської ради. 
 

6. Про звернення сім’ї Сабодах. 
 
Слухали: Велигана В.Р.,  який надав інформацію по справі сім’ї Сабодах та 
зачитав звернення до прокурора області Синишина О.Р., генерального 
прокурора Шокіна В.М. (додаток 2). 
 
Виступили: Міщук А.В., який  запропонував проголосувати за звернення до 
прокурора області Синишина О.Р., генерального прокурора Шокіна В.М. 
щодо справи сім’ї Сабодах (додаток 2). 
 
Голосували: про звернення до прокурора області Синишина О.Р., 
генерального прокурора Шокіна В.М. щодо справи сім’ї Сабодах (додаток 2).  
 
«За» - 36 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 
Рішення прийнято. 
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7. Про звернення Стебло Л.В. щодо конфліктної ситуації в 
Хмельницькому обласному центрі фізичного виховання учнівської 

молоді. 
 
Слухали: Велигана В.Р.,  який зачитав звернення до Стебло Л.В., голови 
обласної ради Гончара І.Я. та начальника УМВС України в області 
Семенишина М.О. щодо конфліктної ситуації в Хмельницькому обласному 
центрі фізичного виховання учнівської молоді (додаток 3). 
 
Виступили: Міщук А.В., запропонував проголосувати за звернення до 
заступника голови – керівника апарату облдержадміністрації Стебло Л.В., 
голови обласної ради Гончара І.Я. та  начальника УМВС України в області 
Семенишина М.О.  щодо конфліктної ситуації в Хмельницькому обласному 
центрі фізичного виховання учнівської молоді. 
 
Голосували: про звернення до заступника голови – керівника апарату 
облдержадміністрації Стебло Л.В., голови обласної ради Гончара І.Я.  щодо 
конфліктної ситуації в Хмельницькому обласному центрі фізичного 
виховання учнівської молоді. 
 
«За» - 36 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 
Рішення прийнято. 
 
Голосували: про звернення до начальника УМВС України в області 
Семенишина М.О. щодо конфліктної ситуації в Хмельницькому обласному 
центрі фізичного виховання учнівської молоді (додаток 3). 
 
«За» - 18 
«Проти» - 2 
«Утримались» - 5 
Рішення прийнято. 
 

8.  Про доцільність перебування Мартинюка О.Г. на посаді заступника 
прокурора Хмельницької області. 

 
Слухали: Велигана В.Р., який надав інформацію щодо незаконних дій 
прокурора Мартинюка О.Г. та зачитав звернення (додаток 4). 
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Виступили: Побережний А.І., який поцікавився чи визначені факти 
порушень. 
Папуга О.Д., який повідомив, що дане питання розглядалось на засіданні 
профільного комітету Громадської ради та наголосив на тому, що факти 
викладені в додатках. 
Кравець В.І., який запропонував підтримати звернення комітету. 
 
Голосували: про затвердження звернення щодо доцільності перебування 
Мартинюка О.Г. на посаді заступника прокурора Хмельницької області 
(додаток 4). 
 
«За» - 22 
«Проти» - 3 
«Утримались» - 1 
Рішення прийнято. 
 
9. Інформація щодо призначення Добжанському І.М. пенсії «За особливі 

заслуги перед державою Україна». 
 
Слухали: Велигана В.Р., який надав інформацію щодо призначення 
Добжанському І.М. пенсії «За особливі заслуги перед державою Україна» та 
зачитав звернення (додаток 5). 
 
Виступили: Міщук А.В., який повідомив, що виникає багато питань щодо 
документації, наданої Добжанським І.М.  
 
Голосували: про затвердження звернення щодо призначення Добжанському 
І.М. пенсії «За особливі заслуги перед державою Україна» (додаток 5). 
 
«За» - 22 
«Проти» - 2 
«Утримались» - 0 
Рішення прийнято. 
 

10. Про  відновлення справедливості у сфері орендних відносин щодо 
водойми в с. Давидківці Хмельницького району. 

 
Слухали:  Велиган В.Р., який повідомив інформацію про ситуацію, що 
склалася довкола орендних відносин щодо водойми в с. Давидківці 
Хмельницького району. 
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Виступили: Міщук А.В., який запропонував звернутися до прокуратури 
області та до начальника Головного управління юстиції в області щодо взяття 
на контроль даного питання .   
 
Голосували: про звернення до прокуратури області та до начальника 
Головного управління юстиції в області щодо взяття на контроль питання 
орендних відносин щодо водойми в с. Давидківці Хмельницького району. 
 
«За» - 36 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 
Рішення прийнято. 
 

11. Щодо затвердження положення про прес-центр Громадської 
ради при ОДА. 

 
Слухали:  Довбуша В.В., який запропонував затвердити Положення про 
прес-центр Громадської ради при ОДА (додаток 6). 
 
Голосували: про затвердження Положення про прес-центр Громадської ради 
при ОДА (додаток 6). 
 
«За» - 36 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 
Рішення прийнято. 
 

12. Про план роботи Громадської ради на ІІ півріччя 2015 року. 
 

Слухали:  Довбуша В.В., який ознайомив присутніх з орієнтовним планом 
роботи Громадської ради на ІІ півріччя 2015 року та запропонував головам 
комітетів надати пропозиції. 
 
Виступили: Міщук А.В., який запропонував опрацювати пропозиції голів 
комітетів та розглянути питання щодо плану роботи Громадської ради на 
наступному засіданні правління. 
 
Голосували: про розгляд питання щодо плану роботи Громадської ради на 
наступному засіданні правління. 
 
«За» - 36 
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«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 
Рішення прийнято. 

 
13. Про делегування представника Громадської ради до комісії з 

увічнення пам’яті жертв війни і репресій. 
 

Слухали:  Савчука А.М., який повідомив, що представником Громадської 
ради у комісії з увічнення пам’яті жертв війни і репресій визначено 
Кабачинського М.І. 
 
Голосували: про затвердження представником Громадської ради у комісії з 
увічнення пам’яті жертв війни і репресій Кабачинського М.І. 
 
«За» - 36 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 
Рішення прийнято. 

 
14. Про делегування представника Громадської ради до 

координаційно-дорадчої ради з питань допомоги учасникам АТО 
та членам їх сімей. 

 
Слухали:  Савчука А.М., який повідомив, що представниками Громадської 
ради у координаційно-дорадчій раді з питань допомоги учасникам АТО та 
членам їх сімей визначено Кабачинського М.І., Маліновську М.М., Середюк 
В.В., Мороза С.В., Довбуша В.В., Савчука А.М. 
 
Голосували: про затвердження представниками Громадської ради у 
координаційно-дорадчій раді з питань допомоги учасникам АТО та членам їх 
сімей Кабачинського М.І., Маліновську М.М., Середюк В.В., Мороза С.В., 
Довбуша В.В., Савчука А.М. 
 
«За» - 36 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 
Рішення прийнято. 

Різне. 
 
Виступили: Якимчук В.А., який повідомив інформацію, що склалася у 
Хмельницькому обласному кардіологічному диспансері.    
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Міщук А.В.,   який запропонував доручити Побережному А.І. підготувати на 
засідання правління Громадської ради вичерпну інформацію по даному 
питанню та запросити на засідання директора Департаменту охорони 
здоров’я ОДА Цуглевича Я.М.  
 
Голосували: про доручення Побережному А.І. підготувати на засідання 
правління Громадської ради вичерпну інформацію по даному питанню та 
запросити на засідання директора Департаменту охорони здоров’я ОДА 
Цуглевича Я.М.  
 
«За» - 36 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 
Рішення прийнято. 
 
 
Міщук А.В.,   який запроновував провести наступне засідання правління 
Громадської ради 09.07.2015р., а засідання Громадської ради – 23.07.2015р.               
              
Голосували: про проведення наступного засідання правління Громадської 
ради 09.07.2015р., а засідання Громадської ради – 23.07.2015р.                
«За» - 36 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 
Рішення прийнято. 
 
           
Головуючий                                                                     А. Міщук 
 
Секретар                                                                          Н. Кошай    
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 Додаток 1 
 

Голові Хмельницької обласної ради  
Гончару І. Я. 
 
Голові Хмельницької обласної 
державної адміністрації 
Загородньому М. В. 

 
 

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 15 Закону України «Про вищу освіту» 
Хмельницька обласна рада здійснює контроль за дотриманням статуту 
заснованого нею Хмельницького університету управління та права. Пункт 
3.2.1.1. Статуту Хмельницького університету управління та права передбачає 
обов’язок останнього дотримуватися вимог чинного законодавства щодо 
навчальної роботи. 

У зв’язку з цим просимо вас невідкладно здійснити перевірку факту 
порушення чинного законодавства та локальних актів Хмельницького 
університету управління та права, яке нібито мало місце в період з 20 по 
25 квітня 2015 року під час здачі екзамену з навчальних дисциплін 
«Державне управління» і «Територіальне управління та місцеве 
самоврядування» студентами магістратури «Державна служба» цього 
навчального закладу (інформація про порушення додається). 

Проведення перевірки просимо доручити постійній комісії обласної 
ради з питань науки, освіти, культури, молодіжної політики, спорту, туризму 
та інформаційного простору, залучивши до її роботи представників 
Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації 
та членів комісії з питань науки, освіти, релігії, культури, молоді, спорту та 
туризму Громадської ради при Хмельницькій обласній державній 
адміністрації. 

 
Про результати перевірки просимо проінформувати Громадську раду 

при Хмельницькій обласній державній адміністрації. 
 

Додаток: інформація про порушення чинного законодавства та 
локальних актів Хмельницького університету управління та права щодо 
навчальної роботи. 

 
ІНФОРМАЦІЯ  

про порушення чинного законодавства та локальних актів 
Хмельницького університету управління та права щодо навчальної роботи 
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У Хмельницькому університеті управління та права працює член 
Громадської ради при Хмельницькій обласній державній адміністрації, 
доктор наук з державного управління Довгань Валерій Іванович. 

Відповідно до розподіленого навчального навантаження на 2014-
2015 навчальний рік він забезпечує викладання лекційних, семінарських 
занять та проведення усіх форм контролю (в т. ч. екзаменів) з навчальних 
дисциплін «Державне управління» і «Територіальне управління та місцеве 
самоврядування» відповідно на першому та другому курсі магістратури 
«Державна служба». 

Проте, у квітні-травні 2015 року сталася ситуація, коли низка студентів 
першого та другого курсів магістратури «Державна служба» (наприклад, 
Гаврилюк Р. В., Михайлиця В. І., Прибатень С. І., Касянюк Т. М., 
Козярук В. В. та деякі інші) не відвідували заняття з цих дисциплін, не 
з’являлись на передбачені розкладом перездачі та екзамени. 

Коли ж 12 травня 2015 року Довгань В. І. вкотре поцікавився в 
керівника магістратури «Державна служба» Підлісної Т. В. про графік 
перездач заборгованості з навчальних дисциплін «Державне управління» і 
«Територіальне управління та місцеве самоврядування» вищеназваними 
студентами, виявилося, що вони успішно всі заняття відпрацювали, екзамен 
здали. При цьому приймали перездачі та екзамени замість Довганя В. І. з 
навчальної дисципліни «Державне управління» Підлісна Т. В., керівник 
магістратури «Державна служба», доцент кафедри державного управління та 
місцевого самоврядування, та з навчальної дисципліни «Територіальне 
управління та місцеве самоврядування» Ковтун І. Б., декан факультету 
управління та економіки, доцент кафедри державного управління та 
місцевого самоврядування. 

Разом з тим, відповідно до п. 7.4.11. Положення про кредитно-
трансферну систему організації навчального процесу в Хмельницькому 
університеті управління та права, затвердженого наказом ректора ХУУП від 
22.06.2010 р. № 485/10 (зі змінами та доповненнями), результат екзамену 
фіксує викладач, який читає лекційний курс. При цьому згідно з п. 2.23. 
Положення про планування й облік науково-педагогічної діяльності в 
Хмельницькому університеті управління та права, затвердженого наказом 
ректора ХУУП від 22.06.2010 р. № 486/10 (зі змінами та доповненнями), 
навчальна робота науково-педагогічного працівника може бути розподілена 
між іншими науково-педагогічними працівниками кафедри виключно 
завідувачем кафедри та виключно на період тривалого відрядження або 
хвороби цього науково-педагогічного працівника. 

 
Зважаючи на вищевикладене, не зрозуміло, на якій підставі 

здійснювався перерозподіл навчального навантаження Довганя В. І. на 
користь Підлісної Т. В. та Ковтун І. Б. Тим більше не зрозуміло, хто і на 
підставі яких документів мав право зробити такий перерозподіл, якщо 
Довгань В. І. сам є в. о. завідувача кафедри державного управління та 
місцевого самоврядування і про такий перерозподіл ніякого рішення не 
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приймав та й взагалі до 12 травня 2015 року нічого не знав, так само не 
приймалося будь-яке рішення з цього питання на засіданні кафедри 
державного управління та місцевого самоврядування без участі Довганя В. І. 

 
В цьому контексті також не зрозуміло, чому зазначені екзамени не 

можна було провести до 20 квітня або після 26 квітня 2015 року, коли 
Довгань В. І. не перебував у службовому відрядженні в Республіці Польща. 

 
В той самий час, виникає й низка підозр щодо об’єктивності оцінок, 

поставлених під час такої здачі екзаменів, а також особистої зацікавленості у 
результатах екзаменів окремих посадових осіб університету. 

Також виникає питання, як оцінювати ситуацію, коли в університеті, 
який позиціонує себе «колискою» юридичної освіти Хмельниччини, а ректор 
якого є доктором юридичних наук, посадовими особами грубо порушуються 
вимоги локальних актів з організації навчального процесу, прийняті самим 
навчальним закладом. 
 

Начальнику УМВС України в 
Хмельницькій області 
Семенишину М. О. 

 
Шановний Миколо Олександровичу! 

 
Слідчим відділенням ХМВ УМВС України в Хмельницькій області 

проводиться досудове розслідування кримінального провадження 
№ 12014140300000142 від 22.02.2014 р., відкритого по факту службового 
підроблення посадовими особами Хмельницького університету управління та 
права. 

Звертаємо Вашу увагу, що Хмельницький університет управління та 
права є базовим комунальним вищим навчальним закладом Хмельниччини, в 
якому здійснюється підготовка фахівців в галузі правознавства. У зв’язку з 
цим вважаємо неприпутимим вчинення будь-яких порушень чинного 
законодавства особами, які, навчаючи майбутніх правознавців, мають бути 
взірцем для наслідування з питань забезпечення законності та правопорядку. 

Зважаючи на це, беручи до уваги, що з моменту відкриття та до цього 
часу будь-які слідчі дії в рамаках вищезазначеного кримінального 
провадження не здійснювались, просимо Вас взяти під особистий контроль 
стан досудового розслідування. 

Про прийняті Вами рішення та про хід досудового розслідування 
просимо інформувати Громадські раду при Хмельницькій обласній 
державній адміністрації. 
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Додаток 2 
 

Прокурору області 
Синишину О.Р. 

копія:      Голові обласної ради 
Гончару І.Я. 

 
 До Громадської ради при обласній державній адміністрації надійшов 
лист від заступника голови – керівника апарату облдержадміністрації з 
проханням розглянути звернення старшого тренера – викладача відділення 
боксу Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської 
молоді Яструба І.М. щодо доцільності подальшого перебування на займаній 
посаді директора зазначеної установи Федосєєва А.І. в тому числі з 
політичних мотивів (підтримка "Партії регіонів", агітація за участь в 
"Антимайдані" тощо). 
 Зважаючи на те, що питання, про які йдеться у цьому зверненні не 
відносяться до компетенції Громадської ради при облдержадміністрації, 
просимо розглянути зазначене звернення, провести за необхідності 
відповідну перевірку  і прийняти, в межах компетенції, відповідні рішення. 
 Про результати розгляду просимо повідомити Громадську раду. 
  
 Враховуючи те, що Хмельницький обласний центр фізичного 
виховання учнівської молоді є об’єктом спільної власності територіальних 
громад Хмельницької області, який знаходяться в управлінні Хмельницької 
обласної ради копії зазначених звернень в порядку інформування надсилаємо 
голові обласної ради. 
 
 Додаток:  1. Копія листа заступника голови – керівника апарату  
       облдержадміністрації від 18.05.2015– на 1 арк. 
   2. Копія звернення Яструба І.М. – на 2 арк. 
 

Заступнику голови – керівнику 
апарату Хмельницької обласної 
державної адміністрації 
Стебло Л.В. 

 
 Інформуємо, що Ваш лист щодо доцільності подальшого перебування 
на займаній посаді директора Хмельницького обласного центру фізичного 
виховання учнівської молоді Федосєєва А.І. розглянуто Громадською радою 
при обласній державній адміністрації. 
 Зважаючи на те, що питання, про які йдеться у зазначеному листі не 
відносяться до компетенції Громадської ради, звернення старшого тренера – 
викладача відділення боксу ХОЦФВУМ Яструба І.М. нами надіслано на 
розгляд та здійснення відповідної перевірки до прокуратури області. 
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Додаток 3 
 

                                                               Прокурору Хмельницької області 
                                                    Старшому раднику юстиції 

                                                        Синишину Олегу Романовичу 
                  

                                                Генеральному Прокурору 
                               Державному раднику юстиції  2 класу 

                                                           Шокіну  Віктору Миколайовичу 
  

           В зв’язку із зверненням громадянин Сабодаха К.А., Сабодаха А.В., 
Сабодаха О.А. до комітету з питань законності, антикорупційної діяльності 
та люстрацій них процесів щодо проведення об’єктивного та неупередженого 
розслідування у кримінальному провадженні за №42012240170000001 від 21 
грудня 2012р., яке порушено за ч. 1 ст. 127 ККУ (катування) з метою примусу 
визнати їхню вину в іншому кримінальному провадженні. 
           Громадська Рада при ХОДА просить Вашого прокурорського 
реагування та взяття під контроль питання витребування від прокуратури 
Красилівського району Хмельницької області матеріали за 
№42012240170000001 від 21 грудня 2012р.  за ч. 1 ст. 127 ККУ, проведення 
додаткової перевірки та відновлення в повному обсязі слідства по даному 
провадженню, передачі матеріалів в суд для винесення неупередженого та 
законного рішення та притягнення винних посадових осіб до 
відповідальності. 
           Про результати нашого звернення просимо Вас повідомити згідно 
чинного законодавства.   

 
                                                      Прокурору Хмельницької області 

                                            Старшому раднику юстиції 
                                               Синишину Олегу Романовичу 

 
           В зв’язку із зверненням громадянина Сабодаха Констянтина 
Анатолійовича до комітету з питань законності, антикорупційної діяльності 
та люстрацій них процесів щодо відновлення справедливості та винесення 
кінцевого законного судового рішення у справі №677/501/13-к по 
обвинуваченню Сабодаха К.А., Сабодаха А.В., неповнолітнього Сабодаха 
О.А. в злочинах за ч.2 ст. 15, ч.2 ст. 185, ч.2 ст.342 ККУ. 
           Громадська Рада при ХОДА просить Вашого прокурорського 
реагування та взяття під контроль питання задоволення клопотання про 
зупинення виконання рішення суду, направленого на ім’я Судді Вищого 
спеціалізованого суду України з розгляду цивільних кримінальних справ     
Мороз М.А. у відповідності до вимог ст..45,47,50  п.4,21 ст.430 
Кримінального процесуального кодексу України. 
           Про результати нашого звернення просимо Вас повідомити згідно 
чинного законодавства.   
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Додаток 4 
 

Генеральному прокурору України 
Шокіну В.М. 

 
Копія:Прокурору Хмельницької області 

Синишину О.Р. 
                        

 
 

Громадська рада при Хмельницькій обласній державній адміністрації 
просить Вас розглянути питання про доцільність перебування на займаній 
посаді заступника прокурора Хмельницької області Мартинюка Олександра 
Григоровича, призначеного 23 квітня 2015 року, який з серпня 2011 року  по 
квітень 2015 року очолював прокуратуру міста Хмельницького, працюючи 
значний термін при режимі Януковича.  

Мартинюк О.Г  своїми діями компрометує намагання теперішніх 
органів влади, в т.ч. і органів прокуратури, повернути втрачену довіру 
громадян. В останній час перешкоджає розкриттю злочину по відношенню до 
сім’ї Повадюків, проти якої протягом останніх дванадцяти років чиниться 
беззаконня. Після втручання Громадської ради при Хмельницькій обласній 
державній адміністрації і інших представників громадськості Хмельниччини 
справа зрушилася з місця. 

Просимо не бути байдужими до думки представників громадськості. 
 

Додаток: скарга Повадюка О.Є.   на дії заступника прокурора Хмельницької 
області   
                Мартинюка О.Г. від 28.05.2015 р. з додатками на 11 аркушах. 
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Додаток 5 
 

Голові  Хмельницької обласної  
       державної адміністрації 
       Загородному Михайлу Васильовичу  

  
Копія:  
Голові Громадської ради з люстрації 
при Міністерстві юстиції  
Соболєву Єгору Вікторовичу   

 
У зв’язку із неодноразовими зверненнями громадян до комітету з питань 

законності , антикорупційної діяльності та люстрацій них процесів , повідомляємо , Вам , 
що на розгляд першого заступника голови Хмельницької районної державної адміністрації 
пана Ширяєва Сергія Миколайовича надійшла заява громадянина Добжанського Ігоря 
Миколайовича з проханням порушити клопотання про встановлення пенсії за особливі 
заслуги перед Україною відповідно до Закону України від 01.06.2000 року №1767-III «Про 
пенсії за особливі заслуги перед Україною». 

Добжанському І.М. у лютому 2002 року Президентом України Леонідом Кучмою 
було присвоєно звання «Заслужений працівник сільського господарства України». У 
вересні 2012 року Віктором Януковичем нагороджено орденом «За заслуги» III ступеня.  

Формально громадянин Добжанський І.М.  на підставі п.6 ст. 1; ст..3 Закону 
України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» має право кандидувати на 
встановлення такої пенсії , але юридично він не може скористатися таким правом із 
багатьох причин:  

- за трудовою книжкою громадянин Добжанський перебував на посадах 
державної служби двічі з перервою і саме за часів авторитарно-злочинних режимів, які 
були відлучені від влади через народні революції «помаранчеву революцію» та 
«революцію гідності». Вперше з 28.05.1999 року до 13.04.2005 року пан Добжанський 
перебував на посадах заступника голови та першого заступника голови Ярмолинецької 
районної державної адміністрації. Вдруге – 3 06.05.2010 року до 01.04.2014 року на посаді 
голови Волочиської райдержадміністрації – тобто за часів злочинного режиму Віктора 
Януковича та голови Хмельницької облдержадміністрації В.Ядухи.  

 
Крім усіх мотивів, згідно яких Ширяєв С.М. у офіційному зверненні на Ваше ім’я  

за №34/02-1167/15 від 07.04.2015 року виклав особисто тези щодо неможливості з його 
сторони ініціювати дане клопотання про призначення державної пенсії пану 
Добжанському І.М., хочемо Вам нагадати вимоги Закону України «Про очищення влади» 
від 16.09.2014 року №1682-VII ст. 1 частини 2-3 , процитуємо:  

 2. Очищення влади (люстрація) здійснюється з метою недопущення до участі в 
управлінні державними справами осіб, які своїми рішеннями, діями чи бездіяльністю 
здійснювали заходи (та/або сприяли їх здійсненню), спрямовані на узурпацію влади 
Президентом України Віктором Януковичем, підрив основ національної безпеки і оборони 
України або протиправне порушення прав і свобод людини, і ґрунтується на принципах: 

верховенства права та законності; 
відкритості, прозорості та публічності; 
презумпції невинуватості; 
індивідуальної відповідальності; 
гарантування права на захист. 
3. Протягом десяти років з дня набрання чинності цим Законом посади, щодо 

яких здійснюється очищення влади (люстрація), не можуть обіймати особи, зазначені у 
частинах першій, другій, четвертій та восьмій статті 3 цього Закону, а також особи, які не 
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подали у строк, визначений цим Законом, заяви, передбачені частиною першою статті 4 
цього Закону. 

За нормами Закону  «Про очищення влади» пан Добжанський повністю підпадає 
під десятирічну люстраційну заборону обіймати посади державної служби та служби  в 
органах місцевого самоврядування (ч.3 ст.1; ч.1 ст.3 Закону «Про очищення влади»).  

 
Про які заслуги перед Україною можна говорити , якщо пан Добжанський 

отримав орден з рук керівництва злочинного режиму та прямо попав під санкцію статті 1 
п.3 «Закону про очищення влади» ,як особа ,яка діями чи бездіяльністю здійснювала 
заходи (та/або сприяла їх здійсненню), спрямовані на узурпацію влади Президентом 
України Віктором Януковичем , підрив основ національної безпеки і оборони України або 
протиправне порушення прав і свобод людини , що прямо підтверджується випискою з 
його трудової книжки в якій є чіткий запис щодо перебування його в 2010-2014 роках на 
посаді щодо якої передбачена пряма заборона частиною третьою статті 1 Закону «Про 
очищення влади».  

Якщо говорити мовою юриспруденції пане Михайло Васильович , то 
нагородження пана Добжанського державно нагородою в 2012 році орденом «За заслуги» 
III ступеня, як державного діяча у його випадку є обтяжуючою обставиною , а не 
підставою вважати таке нагородження однією із причин розгляду його клопотання про 
надання йому пенсії за особливі заслуги перед Україною.  

 
З огляду на вищевикладене саме з питань юридичної доцільності і дотримання 

норм чинного законодавства при всіх інших вагомих підставах не надавати пану 
Добжанському статус державного пенсіонера хочемо звернути Вашу увагу саме на 
юридичний аспект неможливості розгляду цього клопотання громадянина Добжанського 
Ігоря Миколайовича (зареєстрованого за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький 
район ., с.Стуфчинці, вул. Дендропаркова, буд. 2).  

Тобто у випадку санкціонування Вами чи іншими державними службовцями чи 
службами обласної чи Хмельницької районної державної адміністрації позитивного 
розгляду клопотання пана Добжанського громадськість області в абсолютно прозорий і 
законний спосіб буде санкціонувати розгляд в суді питання позбавлення пана 
Добжанського державної нагороди отриманої ним за часів злочинного режиму із рук 
Президента України Віктора Януковича , а щодо державних службовців, яких було прямо 
попереджено про неприпустимість самовільного трактування чинного законодавства на 
користь осіб щодо яких прямо застосовано прямі норми Закону «Про очищення влади» 
буде санкціоновано службове розслідування щодо невідповідності працівника займаній 
посаді. 

Надання державних пенсій особам щодо яких застосовано пряму норму Закону 
«Про чищення влади» може вважатися в постреволюційному суспільстві злочинним 
прецедентом та призвести до важких суспільно-політичних наслідків.  

 
Про результати розгляду нашого звернення ПРОСИМО надати повну 

обґрунтовану письмову відповідь в обумовлений чинним законодавством термін. 
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Додаток 6 
ПОЛОЖЕННЯ 

про Прес-центр Громадської ради 
при Хмельницькій облдержадміністрації 

 
І. Загальні положення 
1.1. Прес-центр Громадської ради (далі – Прес-центр) утворюється при Громадській раді  
Хмельницької ОДА та є постійним робочим органом ради. Підпорядковується правлінню 
Громадської ради (далі - ради). Організаційне керівництво здійснює голова комітету з 
питань регламенту, організації роботи громадської ради, співпраці з територіальними та 
галузевими громадськими радами та інформаційної діяльності. 
1.2. У своїй діяльності Прес-центр керується Конституцією та законами України, 
постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, 
постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Положенням про раду, 
Положенням про комітети ради, Регламентом ради та цим Положенням. 
1.3. Діяльність Прес-центру базується на принципах додержання законності, своєчасного і 
якісного вирішення поставлених перед ним завдань і персональної відповідальності 
працівників за доручені ділянки роботи. Чисельність Прес-центру та персональний склад 
визначається рішенням Ради. 
1.4. Прес-центр з метою всебічного і комплексного опрацювання питань, що належать до 
його компетенції, співпрацює з: 
- керівництвом, правлінням, комітетами Ради; 
- прес-центрами, прес-секретарями галузевих та територіальних громадських рад в межах 
області; 
- з органами влади, засобами масової інформації. 
1.5. Прес-центр несе відповідальність за точність і достовірність інформації, що надається 
ним. 
ІІ. Основні напрями роботи, завдання і функції Прес-центру 
2.1. Основними завданнями Прес-центру є: 
1) офіційне інформування через засоби масової інформації та офіційний веб-сайт ОДА, 
соціальні мережі, а також оприлюднення публічної інформації, розпорядником якої є 
Рада; 
2) формування позитивного іміджу Ради, інститутів громадянського суспільства; 
3) інформаційне забезпечення діяльності керівництва, правління та Ради в цілому; 
4) дотримання Радою принципів відкритості та прозорості діяльності, демократичних 
стандартів комунікації із засобами масової інформації, органами влади та громадськістю; 
5) налагодження співпраці з відповідальними особами органів влади та представниками 
інститутів громадянського суспільства. 
2.2. Діяльність Прес-центру зосереджена на таких напрямах: 
1) інформаційне супроводження та робота із засобами масової інформації; 
2) комунікації з громадськістю; 
3) міжнародне співробітництво та міжнародні комунікації; 
4) моніторинг, аналітика та іміджева політика, 
5) технічне супроводження заходів (фото-, аудіо-, відеосупровід). 
2.3. Прес-центр відповідно до основних напрямів і завдань, визначених цим Положенням: 
1) оприлюднює через засоби масової інформації, веб-сайт ОДА, соціальні мережі офіційну 
інформацію про діяльність Ради; 
2) оприлюднює офіційну позицію Ради, висвітлює поточну діяльність; 
3) узагальнює інформаційні та аналітичні матеріали про основні напрями діяльності Ради; 
4) готує прес-релізи, інформаційні та аналітичні матеріали до брифінгів, прес-
конференцій, інших заходів за участю керівництва, за потреби – членів Ради. 
 


