
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рiшення засiдання
Громадськоi ради при Хмельницькiй ОДА

вiд 20 червня 2019 року

План1 роботи Громадськоi ради при Хмельницькiй ОДА на 201,9 piK

Напрями
дiяльностi

Форма роботи або змiст заходу Час (перiод)
виконання

Комiтет(и) абоlта член
ГР, вiдповiдальний(i) за

виконання
I. Загальна
органiзацiя
роботи ГР

1. Загальне керiвництво ГР Протягом
року

Голова ГР

2. Загальна пiдготовка засiдань
гр

Протягом
року

Голова ГР,
заступники Голови ГР,

секретар ГР,
KoMiTeT з питань

регламенту та органiзаuii
роботи ГР

3. Пiдготовка пропозицiй до
порядку денного засiдань ГР та

формування його проектiв

Протягом
рок,ч

Голова ГР,
заступники Голови ГР,

секретар ГР,
KoMiTeT з питань

регламенту та органiзацii
роботи ГР,

голови KoMiTeTiB ГР
4. Контроль за дотриманням
регламенту пiд час засiдання ГР

Пiд час
проведення
засiдань ГР

KoMiTeT з питань

регламенту та органiзацii
роботи ГР

5. Протоколювання засiдань ГР Протягом
року

Секретар ГР

6. Ведення дiловодства ГР Протягом
року

Секретар ГР

7, Ведення сторiнки ГР у
соцiальнiй мережi Facebook

Протягом
року

KoMiTeT з питань

регламенту та органiзацii
роботи ГР

8. Пiдготовка та оформлення
iнформацii про дiяльнiсть ГР для
сторiнки ГР у соцiальнiй мережi
Facebook

Протягом
року

KoMiTeT з питань

регламенту та органiзацiТ

роботи ГР,
iншi комiтети Гр

9. Пiдготовка проектiв основних
документiв з органiзацiI
дiяльностi ГР

Червень-
липень

KoMiTeT з питань

регламенту та органiзацii
роботи ГР

10, Пiдготовка пропозицiй iз
внесення змiн та доIIовнень до
основних документiв з органiзацii
дiяльностi ГР

За
необхiдностi

KoMiTeT з питань

реглаj\{енту та органiзацiТ

роботи ГР

1 1. Проведення засiдань KoMiTeTiB
гр

Протягом
року

Голови KoMiTeTiB ГР

' План роботи сформовано вiдповiдно ло Плану роботи Хмельницькоi ОЩА на 2019 р., Положення про ГР
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12. Пiдготовка проектiв рiшень за

результатами, розглянутих на
засiданнях KoMiTeTiB ГР питань

Протягом
року

Голови KoMiTeTiB ГР,
KoMiTeT з питань

регламенту та органiзацii
роботи ГР

13. Пiдготовка пpoeKTiB рiшень за

результатами, розглянутих на
засiданнях ГР питань

Протягом
року

Секретар ГР,
KoMiTeT з питань

регламенту та органiзацii
роботи ГР

14. Пiдготовка звiтiв за
результатами роботи KoMiTeTiB ГР

Грудень Голови KoMiTeTiB ГР

15. Аналiз дiяльностi роботи ГР
та пiдготовка звiту за

результатами роботи ГР

Сiчень,
2020

Голова ГР,
застуrrники Голови ГР,

секретар ГР,
KoMiTeT з питань

регламенту та органiзацiТ
роботи ГР

II. KoMyHiKa-
цiя з гро-
мадськiстю

1. Взаемодiя з Коорлинацiйним
KoMiTeToM громадських рад
Украiни

Протягом
року

Голова ГР,
перший заступник Голови

гр. секретар Гр
2. ЗдiйснеЕня електронноТ та
iнших видiв комунiкацiI iз
громадськiстю

Протягом
року

Вiдповiдно до Положення
про ГР та на пiдставi
окремих рiшень ГР

3. Участь у громадських
слуханнях Хме-пьницькоi ОЩА

Згiдно п-rlану
хмельницькот

одА
4. Участь у громадських
слуханнях, що проводяться
iншими органаI\4и державноi
влади та мiсцевого
самоврядування

За
необхiдностi

5. На-шагодження спiвпрацi з ГР
хмельниччини та iнших областей
УкраiЪи

Червень-
серпень

6. Органiзацiя та проведення
Форуrу Громадських рад
хмельниччини

III-й квартал

7. Аналiз переданих ГР
пропозицiй та рекомендацiй,
пiдготовлених за результатами
проведених громадськiстю
публiчних заходiв з актуальних
питань соцiально*економiчного
розвитку областi (з урахуванням
стратегiчних прiоритетiв), та
представлення Iх Хмельницькiй
ОЩА з метою повного або
часткового використання
останньою у своiй дiяльностi

Протягом
року

8. Проведення на постiйнiй
ocHoBi зустрiчей членiв ГР з
представникаN{и бiзнесу iз
зarлученням керiвникiв
Хмельницькоi О[А

Кожен четвер
першого
мiсяця

квартirлу
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9. Iнiцiювання перед Головою
Хмельницькоi ОЩА
запровадження в областi
iнституту бiзнес-омбудсмена

в мiсячний
TepMiH пiсля
призначення

Голови
Хмельницькоi

одА
10. Iнiцiювання перед
Хмельницькою О.ЩА створення
на ii веб-сайтi рубрики кСемiнари
для бiзнесу> для розмiщення
iнформацiT вiд контролюючих
органiв щодо тематики ceMiHapiB,

дати та мiсця tIроведення

Липень-
серпень

III. Формува-.
ння пропо-
зицiй
Хмельницькiй
одА

1. Розроблення та подання
власних пропозицiй
облдержадмiнiстрацii за

результата]\[и опрацювання
пропозицiй та зауважень
громадськостi щодо дiяльностi
ХмельницькоТ О.ЩА

Протягом
року

Вiдповiдно до Положення
про ГР та на пiдставi
окремих рiшень ГР

2. Розроблення та подання
пропозицiй Хмельницькiй ОДА
щодо tIроведення громадських
консультацiй, непередбачених
планом
3. Участь у робочих групах,
зокрема у складi:
- РобочоТ групи з розробки
проекту Стратегii розвитку
Хмельницькоi облас тi на 2021 -
2027 роки;

- РобочоТ групи в Хмельницькiй
областi з напрацювання
законодавчих змiн до законiв про
працю, податкового
законодавства з метою
стимулювання роботодавцiв до
участi у пiдготовцi кадрiв за
дуальною формою освiти та
спiвпрацi iз закладаии
профтехосвiти;

- 1нших

Червень-
вересень

Протягом
року

Протягом
року

Бабiй B.I.,
Бабiй С.В..
MipoHoBa Н.Г.

Ковальчук С.А.

Члени ГР на пiдставi
окремих рiшень ГР

4. Участь у роботi
консультативних, дорадчих та
iнших допомiжних органiв, KoTpi

функцiонутоть при структ}рних
пiдроздiлах Хмельницькоi ОЩА,
зокрема у складi:
- Координацiйноi ради з питань
сприяння розвитку

Протягом
року

Бабiй В.М.,
Щовбуш В.В.,
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громадянського суспiльства;

- КоординацiйноТ ради зi
сприяння формування
регiона,rrьноi екологiчноi мережi;

- KoHKypcHoi KoMicii для
проведення конкурсу на IIосаду
керiвника комунального
некомерцiйного пiдприсмства
<<Хмельницький обласний центр
громадського здоров' я>>

Хмельницькоi обласноi ради>;

- KoнKypcHoi KoMicii з вiдбору
суб'сктiв оцiночноТ дiяльностi
дJuI виконання робiт з проведення
експертноi оцiнки земельних
дiлянок;

- Басейновоi ради Щнiстра та
Прип'ятi;

- lнших

Капiтанець С.В.

MipoHoBa Н.Г.

Бабiй С.В.,
Семенюк Т.Ю.,
Степанова Н.В.

Степанова Н.В.

MipoHoBa Н.Г.

Члени ГР на пiдставi
окремих рiшень ГР

5. Розгляд проблемних питань та
вироблення пропозицiй з iх
вирiшення, зокрема про:
- стан iнвазiйного забруднення
довкiл:rя Хмельничшани ;

- негативний вплив засобiв
хiмiзацii сiльського господарства
на бiоту Хмельничшани;
- охорону водних об'ектiв областi:
проблеми забрудненнrI, винесеннrI
меж в натуру прибережно-
захисних смуг;
- ефективнiсть використаннrI
природоохоронЕого фонду
Хмельницькоi областi;

- стан дотримання приро-
доохоронного законодавства
суб' ектами пiдприемницькоi
дiяльностi при використаннi
природних pecypciB (водних,
корисних копztлин тощо);
- стан фiнансування спорту та
функцiонування ДЮСШ в
Хмельницькiй
областi;
- бази даних щодо перелiкiв

II KBapTa-ll

II квартал

III квартал

IV квартал

Листопад-
грудень

Вересень

Липень-

KoMiTeT з питань екологiТ
та природних pecypciB

KoMiTeT з питань паливно-
енергетичного комплексу,
промисловостi, житлово-
комунаJIьного
господарства та
пiдприемництва
KoMiTeT з питань освiти,
культури, молодi, спорту
та релiгiТ
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пiдприемств, якi надають )чням
(слухачам) ПТНЗ робочi мiсця
або навчально-виробничi дiлянки
для проходження виробничого
навчання та виробничоi
практики;
- реформування мистецькоТ
освiти;
- стан пiдготовки робiтничих
кадрiв у закладах гrрофтехосвiти,
що фiнанс}.ються з бюджетiв MicT
обласного пiдпорядкування;
- стан забезпечення пр€tв

педагогiчних працiвникiв на
оплату працi, встановлення
доrrлат, надбавок,
винагород у 2018-2019 роках

вересень

Липень

Червень

Вересень

VI. Контроль
за дiяльнiстю
Хмельницькоi
одА

1. Здiйснення громадського
контролю за дiяльнiстю
ХмельницькоТ ОЩА в частинi:
- врахування Хмельницькою ОЩА
пропозицiй та заражень
громадськостi;
- забезпечення прозоростi та
вiдкритостi дiяльностi
Хмельницькоi ОЩА, доступу до
публiчноi iнформацiТ, яка
знаходиться у володiннi
ХмельницькоТ ОЩА;
- дотримання Хмельницькою
ОЩА положень нормативно-
IIравових aKTiB, спрямованих на
запобiгання та протидiю корупцiТ

Протягом
року

Вiдповiдно до Положення
про ГР та на пiдставi
окремих рiшень ГР

2. Проведення громадськоi
експертизи дiяльностi
Хмельницькоi ОЩА та
громадськоi антикорупцiйноi
експертизи проектiв aKTiB, якi
розробля€ Хмельницька ОЩА

Протягом
року

3. Громадський контроль
дiяльностi ХмельницькоТ О[А в
частинi виконання програ:u i
планiв, розгляду проектiв та
питань, а саме:
- Програми охорони
навколишнього природного
середовища Хмельницькоi
областi ъта 20| 6-2020 роки;
- Програми fIоводження з

побlтовими вiдходами у
Хмельницькiй областi на 20l8-
2022 роки;'

II квартал

Травень

KoMiTeT з питань екологtt
та природних pecypciB

KoMiTeT з питань екологii
та IIриродних pecypciB
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- Програми "Молодь
Хмельниччини" на 20]'6 -2020

роки;

- Програми соцiальноi пiдтримки
осiб, якi беруть (брали) участь в
антитерористичнiй операцii, та
членiв ik сiмей, якi зареестрованi

у Хмельницькiй областi;

- Програми сприяння розвитку
громадянського суспiльства на
2018-2020 роки;

- Питання про пiдсумки
соцiально-економiчного розвитку
областi за перше rriврiччя 2019

року;

-Програми "Питна вода
Хмельниччини" на 200 8 -2020

роки;

- Програ:rли розвитку маJIого та
середнього пiдприемництва
ХмельницькоТ областi на 2019-
2020 роки;

- Питання про оренду водних
об'ектiв в областi;

- Проекту перспективного плану
формування територiй громад
ХмельницькоТ областi;

- Питання про стан надання
соцiальних послуг в областi;

- Про стан реалiзацiТ корекцiйно-
розвитковоi складовоТ в закладах
iнститучiйного догляду та
виховання дiтей та закладiв
загальноi середньоi освiти, де
запроваджене iнклюзивне
навчання;
- Питання про забезпечення
безперешкодного доступу осiб з
iнвалiднiстю до об'ектiв
соцiальноi та iнженерно-транс-
портнот iнфраструктури на

Червелъ

Липень

Липень

Липень

III квартал

Серпень

Серпень

Вересень

Вересень

Вересеrrь

Жовтеь

KoMiTeT з питань освiти,
культури, молодi, спорту
та релiгiТ

KoMiTeT з питань
ВЗасмодii з )л{асниками
бойових дiй,
добровольцями та
волонтерами

KoMiTeT з питань

регла]\4енту та органiзацii
роботи ГР

KoMiTeT з питань

регламенту та органiзацii
роботи ГР

KoMiTeT з lrитань екологii
та природних pecypciB

KoMiTeT з питань
економiки, фiнансiв,
сприяння проведенню

реформ та взаемодii з

територiальними
громадами
KoMiTeT з питань екологii
та гIриродних pecypciB

KoMiTeT з питань
економiки, фiнансiв,
сIIрияння проведенню

реформ та взаемодii з

територiальними
громадами
KoMiTeT з питань охорони
здоров'я та соцiального
захисту
KoMiTeT з питань освiти,
культури, молодi, спорту
та релiгii

KoMiTeT з питань охорони
здоров'я та соцiального
захисту
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територii областi;

- Питання про стан розвитку
сiльських територiй;

- Питання про пiдсумки
соцiа_пьно*економiчного розвитку
областi за 9 мiсяцiв 20]'9 року;

- Питання про стан розвитку
природно-заповiдноi справи
Хмельницькоi областi;

- Про реформування закладiв
охорони здоров'я областi, що
надають вторинну медичну
допомогу;

- Про реалiзацiю державноТ
полiтики у сферi захисту
житлових прав дiтей-сирiт та
дiтей, позбазлених батькiвського
пiкл5вання;

- Про стан органiзацii освiтнього
простору Новоi УкраiЪськоi
школи та забезпечення якостi
освiти в закладах освiти областi;

- Проекту обласного бюджету на
2020 piK

-Про стан розроблення та
оновлення мiстобудiвноi
документацii та територii
Хмельницькоi областi

Жовтень

Жовтень

Листопад

Листопад

Листопад

IVtварга,т

IVrcарга,

IVrcарrат

KoMiTeT з питань
економiки, фiнансiв,
сIIрияння проведенню

реформ та взасмодiТ з

територiальними
громадами
KoMiTeT з питань

регламенту та органiзацii
роботи ГР

KoMiTeT з питань екологii
та природних pecypciB

KoMiTeT з IIитань охорони
здоров'я та соцiального
захисту

KoMiTeT з питань охорони
здоров'я та соцiального
захисту

KoMiTeT з питань освiти.
культури. молодi. спорту
та ре.пiгii

KoMiTeT з питань
економiки. фiнансiв.
сприяння проведенню

реформ та взасмодii з

територiальними
громадами
KoMiTeT з питань паливно-
енергетичного комплексу.
промисловостi, житлово-
комунального
господарства та
пiдприсмництва

Голова Громадськоi ради С.А. Ковальчук


