
протокол лъ 2
засiдання Громадськоi ради при Хмельницькiй обласнiй державнiй адмiнiстрацi[

м. Хмельницький
малий сесiйний заrr

20 червня 2019 року
11:00

Присутнi: 24 чол.
Вiдсутнi: Авакян С.Г., Велев А.М., Вiнскевич А.А., Щзюба С.А., Кiзаева О.М., Марущак I.I.,
Проский Л.С., Ряба В.С., Сагайдак Г.А., Слюсарчук С.Б., Яримюк А.С.
Запрошенi: Назарчук В.М. - заступник начальника юридичного вiддiлу апарату ОДА;
BiHep М.В. - завiдувач сектору достуIIу до rrублiчноТ iнформацii Хмельницькоi ОЩА

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про обрання секретаря ГромадськоI ради.
.Щоповiдае: Ковальчук Сергiй Андрiйович голова Громадськоi ради при

Хмельницькiй ОЩА.
2. Розгляд заяви члена Громадськоi ради при Хмельницькiй ОДА Кiзаевоi О.М.
,Щоповiдас: Ковальчук Сергiй Андрiйович голова ГромадськоТ ради при

Хмельницькiй ОЩА.
3.Обговорення проекry ПоложеIIня про Громадську раду при Хмельницькiй ОДА.
Доповiдае: Вичавка А.А. - заступник голови Громадськоi ради при Хмельницькiй о.ЩА

та Капiтанець С.В. - голова KoMiTeTy з питань регламенту та органiзацiТ роботи Громадськоi
ради"

4. Щоповiдi голiв KoMiTeTiB за результатами розгляду питань на засiданнях профiльних
KoMiTeTiB.

,Щоповiдають: Капiтанець Свiтлана Володимирiвна - голова KoMiTeTy з питtlнь
регламенту та оргаIliзацii роботи Громадськоi ради; Ряба Валентина Степанiвпа - голова
KoMiTeTy з питань освiти, культури, молодi, спорту та релiгii; MipoHoBa Наталiя ГеннадiiЪна

голова KoMiTeTy з питань екологii та природних pecypciB; Боярська Людмила
Володимирiвна голова KoMiTeTy з питань паливно-енергетичного комплексу,
промисловостi, житлово-комунаJIьЕого господарства та пiдприсмництва.

5. Про робоry у складi KoнKypcнoi KoMicii для проведення конкурсу на посаду
керiвника комунального некомерчiйного пiдприемства <<Хмельницький обласний центр
громадського здоров'я>> Хмельницькоi обласноi ради>.

,Щоповiдае: Бабiй Сергiй Васильович - голова KoMiTeTy з питань охорони здоров'я та
соцiального зt}хисту.

б. Обговорення проекry Плану роботи Громадськоi ради на 2019 р.
,Щоповiдае: Капiтанець Свiтлана Володимирiвна голова KoMiTeTy з питань

реглаN,Iенту та органiзацii роботи Громадськоi ради.
7. Рiзне.
7.1 Про проведення форуму Громадських рад Хмельниччини.
Щоповiдае: Ковальчук Сергiй Андрiйович голова Громадськоi ради при

Хмельницькiй ОЩА.
7.2 Про удосконалення сторiнки Громадськоi ради у фейсбучi.
Iнформуе: Бабiй Вадим Iванович - член Громадськоi ради при Хмельницькiй ОДА.
7.З Розгляд листа Управлiння iнформацiйноi дiяльностi та комунiкацiй з

громадськiстю про формування перелiку прiоритетних наборiв даних для
першочергового оприлюднення.

Щоповiдае: Капiтанець Свiтлана Володимирiвна голова KoMiTeTy з питtlнь

регламенту та органiзацii роботи Громадськоi ради.
7,4. Про стан пiдготовки робiтничих кадрiв в закладах профтехосвiти, що

фiнансуються з бюджетiв MicT обласного пiдпорядкування.
Iнформуе: Гаврилюк Олег Олександрович - член KoMiTeTy з питань освiти, культури,



молодi, спорту та релiгii.
7.5 Про визначення дати наступного засiдання ГР.
Щоповiдае: Ковальчук Сергiй Андрiйович голова ГромадськоТ ради при

Хмельницькiй ОЩА.
1. Про обрання секретаря ГР

Слухали:
Ковальчук С.А. запропонував обрати секретарем Громадськоi ради Осарчук О.В.
Висryпили:
Осарчук О.В. представилась присутнiм на засiданнi .тленам Громадськоi ради.
Голосували: про обрання секретарем Громадськоi рали Осарчук О.В.
кЗa> - 24, кПроти> - 0, кУтримались> - 0,
Рiшення прийнято.

2. Розrляд заяви члена Гр при Хмельницькiй ощд Кiзаевоi о.м.
С;ryхрли:
Ковальчук С.А. ознайомив присутнiх зi змiстом заlIви КiзаевоТ О.М. щодо припиненшI
членства у Громадськiй радi у зв'язку з прийняттям if на роботу в оргаII державноi влади.
Голосували: rrро припиненнJI Кiзаевою О.М. членства у Громадськiй рuдi
<За> - 24, <Проти> - 0, кУтримались> - 0.
Рiшення прийнято.

Слухали:
Ковальчук С.А. повiдомив, що згiдно дiючого положення про Громадську раду необхiдно
обрати нового tIлена Громадськоi ради, наст}rIIного за черговiстю, хто набрав найбiльпry
кiлькiсть голосiв зарезультатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах.
Таких осiб виявилось у рейтинговому списку 5 (набрали 44 голоси). Голова зауважив, що у
згаданому положеннi спосiб голосування у таких випадках Ее визначений, а тому
запропонував обрати нового rIлена шJuIхом голосування членiв ГромадськоТ рали за кожного
iз кандидатiв. У такому разi до складу Громадськоiрали вважатиметься обраrrим той кандидат,
який набрав бiльшу кiлькiсть голосiв порiвняно з iншими кЕtндидатаN{и.
Голосували: шро включення у склад Громадськоi рали Боднар О.В.
кЗa> - 15, кПроти> - 0, кУтримались> - 0"

Голосували: про включення у скJIад ГромадськоТ рали Гуменюка В.М.
<Зо - 2, <Проти> - 0, кУтримались> - 0,

Голосували: про вкJIючення у скJIад Громадськоi ради Заганяча В.М.
кЗа> - 3, кПроти> - 0, кУтримались> - 0.

Голосували: rrро включення у склад Громадськоi ради Мазур Ю.В.
<<За> - 3, <Проти> - 0, <Утримались> - 0.
Голосували: про включення у склад Громадськоi ради Хулзiнськоi А.В.
<За> - 1, кПроти> - 0, кУтримались> - 0.

Вирiшили: включити до складу ГромадськоТ ради Боднар О.В.
Рiшення прийнято.

3.Обговорення проекry Положення про Громадську раду при Хмельницькiй ОДД
Щоповiдали:
Вичавка А.А. поiнформував rrро участь б червня 2019 р, у зустрiчi голiв громадських рад при
органах виконавчоi влади з ,Щержавним секретарем КМУ. На зустрiчi було повiдомлено про
прийнятгя Постанови Уряду вiд24.04.2019 ]ф353 кПро внесення змiн до Постанови КМУ вiд
03.11.2010 р. Nэ996. Щi змiни стос}.ються Типового положення про цромадську раду при
MiHicTepcTBi, iншому центр€tльному органi виконавчоi влади, Радi MiHicTpiB Автономноi
Республiки Крим, обласнiй, Киiвськiй та Севастопольськiй мiськiй, районнiй, районнiй у мм.
Киевi та Севастополi державнiй адмiнiстрацii.
Капiтанець С.В. повiдомил&, що у зв'язку iз затвердженням Типового положення про
громадську раду виникла потреба обговорити пiдготовлений юристами облдержадмiнiстрацii



проект нового Положення про Громадську раду при Хмельницькiй О.ЩА з метою його
подаJIьшого затвердження рiшенЕям голови Хмельницькiй ОЩА. Коротко охарактеризрiLла
ocHoBHi вiдмiнностi мiж положеннями староi та новоТ редакцii, виокремивши найбiльш
важливi пункти нового Положення, що сприятимуtь якiснiй органiзацii дiяльностi
Громадськоi ради.
Висryпили:
Застlтlник начальника юридичного вiддiлу апарату О,ЩА Назарчук В.М., Ковальчук С.А.,
Мельник М.П. висловились щодо пiдтримки запропоновЕшого проекту Положення про
Громадську раду при Хмельницькiй ОДА.
Голосували: про пiдтримку запропонованого проекту
Хмельницькiй О,ЩА.
<Зa> - 24, кПроти) - 0, <<Утримались> - 0.

Рiшення прийнято.

Положення про Громадську раду при

4. Доповiдi голiв KoMiTeTiB за результатами розгляду питань на засiданнях
профiльних KoMiTeTiB.
С;ryхали:
Капiтанець С.В. озвутIила пропозицii, обговоренi та пiдготовленi б червня 2019 на засiданнi
KoMiTeTy з питань регламенту та органiзацiТ роботи ГромадськоТ ради, щодо процедури

розгJuIду на засiданнях ГромадськоТ ради листiв, звернень тощо та порядку винесення рiшень
по них. Також ознайомила присутнiх з пiдготовленим KoMiTeToM дJuI розгJIяду тшенilN{и

Громадськоi ради проект Положення lrро комiтети Громадськоi ради при Хмельницькiй ОДА.
Висryпили:
MipoHoBa Н.Г., Ковальчук С.А. зауважили, що питання про потребу затвердження Положення
про комiтети Громадськоi ради при Хмельницькiй ОЩА потребус додаткового вивчення.
Богачук В.Я., .Щовбуш В.В. висловились щодо необхiдностi розгляду, oKpiM згаданого вище
IIроекту Положення, регламенту роботи Громадськоi ради, проект якого запропонував .Щовбуш
В.В. Ковальчук С.А. доручив Капiтанець С.В. надiслати yciM членалл Громадськоi ради
проекти Положення про комiтети Громадськоi рали при Хмельницькiй ОДА, реглаNIенту
роботи ГромадськоТ ради i Положення про Громадську раду при Хмельницькiй ОДА для
детЕtльного ознайомлення та з метою визначення необхiдностi у дiяльностi ГромадськоТ рали
Положення про комiтети i реглалленту,
Голосували: про перенесення розгляду питання затвердження Положення про комiтети
Громадськоi рали при Хмельницькiй О.ЩА та включення його у порядок денний наступного
засiдання"
кЗa> - 24, <Проти)) - 0, кУтрима.rrись> - 0.

Рiшення прийнято.

Слухали:
Ковальчук С.А. повiдомив, що через вiдсутнiсть на засiданнi з поважноi причини Рябоi В.С. *
голови KoMiTeTy з питань освiти, культури, молодi, спорту та релiгiТ Капiтанець С.В, озвrIить
iJ питання. Капiтанець С.В. доповiла про стурбованiсть педагогiчних прачiвникiв закладiв
початковоТ мистецькоТ освiти тим, що нещодавно пiдписаний шаказ MiHicTepcTBa культури
Украiни N9353 вiд24,04 2019 <Про початкову мистецьку ocBiTy>, не сприятиме розвитку, а,

навпаки, призведе до руйнацii мистецького майбlтнього УкраiЪи. Також додала, що у зв'язку
iз численними зверненнями педагогiв та керiвникiв мистецьких шкiл з проханням здiйснити

роз'яснювrrльну роботу щодо ключових змiн та нововведень в галузi початковоi мистецькоi
освiти, MiHicTepcTBo культури УкраiЪи започатковуе серiю робочих зустрiчей у форматi
фокус-груп iз предстttвник{lп,{и закладiв початковоi мистецькоi освiти кожного iз регiонiв
УкраiЪи. Одна з таких зустрiчей вiдбудеться 02 липня20|9 року з 11.00 до 13.00 год.у
примiщеннi органноi зали Хмельницькоi обласноi фiлармонii. KoMiTeT з питань освiти,
культури, молодi, спорту та релiгii пропонус Громадськiй радi делегувати голову KoMiTeTy
Рябу В.С. на даний захiд дJuI вивчення зазначеноi вище проблеми.
Висryпили:



Ковальчук С.А., Вичавка А.А. пiдтримали пропозицiю щодо yracTi Рябоi В.С. у iнформацiйнiй
зустрiчi комунiкацiйноТ групи MiHicTepcTBa культури УкраiЪи з керiвникtlми та педагогап,Iи
мистецьких шкiл Хмельницькоi областi.
Голосували: про делегування вiд Громадськоi ради Рябоi В.С. на iнформацiйну зустрiч
комунiкацiйноi групи MiHicTepcTBa культури УкраiЪи з керiвника"пли та педагогами
мистецьких шкiл Хмельницькоi областi.
<<Зa> - 24, кПроти) - 0, кУтрима;rись> - 0.
Рiшенпя прийнято.

Слухали:
MipoHoBa Н.Г. доповiла про розглянутi на засiданнi очолюваного нею KoMiTery TaKi питання:

активiзацii роботи i встановлення винних iз використання пестицидiв та притягнення iх до
вiдповiда;rьностi за недотримання вимог законодавства Украiни rrри проведеннi комплексу
профiлактичIIих i винищуваJIьних заходiв щодо боротьби зi шкiдниками; звернення до
Хмельницькоi обласноТ ради rrро затвердження рiшенням останньоi кПерелiку iнвазiйних
видiв рослин i тварин Хмельницькоi областi>. Повiдомила про пiдготовленi з вищевикладених
питань листи-зверненЕя головi ХмельницькоТ OffA, начаJIьЕику .ЩержавноТ екологiчноi
iнсгrекцiТ у Хмельницькiй областi, начальнику ГУНП у Хмельницькiй областi, прокурору
Хмельницькоi областi та лист-прохання головi ХмельницькоТ обласноТ рали.
Висryпили:
Вичавка А.А., Боярська Л.В. пiдтримЕlли пропозицiю MipoHoBoi Н.Г. про направлення листiв
згаданим вище посадовим особалл. Вичавка А.А. також додав про необхiднiсть розгJuIду
проблеми, пов'язаноТ iз рослиною, яка негативно впливае на бiорiзноманiття - борщiвником
Сосновського, та BHic пропозицiю вкJIюlмти до порядку денного чергового засiдання
Громадськоi ради питання про виконання заходiв Програми боротьби з борщiвником
Сосновського у Хмельницькiй областi.
Голосували:
- про направлення листiв-звернень головi Хмельницькоi ОДА, начальнику ,Щержавноi
екологiчноi iнспекцiТ у Хмельницькiй областi, начальнику ГУНП у Хмельницькiй областi,
шрок}рору Хмельницькоi областi: про активiзацiю роботи iз головi Хмельницькоi обласноТ

ради встановлення винних та притягнення iх до вiдповiда_пьностi за недотримання вимог
законодавстваУкраiни iз використання пестицидiв при проведеннi комплексу профiлактитших
i винищlъЕIльних заходiв щодо боротьби зi шкiдникаIчIи, хворобами i бцr'яналли; про наданш{
iнформацii щодо заходiв, якi проводяться вiдповiдними державними органами для посиленнJI
контролю за використанням пестицидiв аграрними комгrанiями, KoTpi здiйснюють
сiльськогосподарську дiяльнiсть ;

- про направлення листа-прохання головi Хмельницькоi обласноТ ради про затвердження

рiшенням обласноТ рали кПерелiку iнвазiйних видiв рослиЕ i тварин ХмельницькоТ областi>;
- про розгJuIд на черговому засiданнi Громадськоi ради питання щодо виконання заходiв
Програми боротьби з борщiвником Сосновського у Хмельницькiй областi.
кЗа> - 24, <Проти> - 0, <Утрима,чись> - 0.

Рiшення прийнято.

С.lryхали:
Боярська Л.В. повiдомила, що сьогоднi гостро постала проблема щодо дiяльностi та подальшого

розвитку маJIого та середнього бiзнесу, який с основним наповIIювачам мiсцевого бюджету,
€Llre, по cyTi, постiйно перебувас у cTaHi (<виживання>. У зв'язку з цим е необхiднiсть
пiдтримати такий бiзнес шляхом проведення зустрiчей членiв Громадськоi ради iз
представниками бiзнесових кiл та влади, запровадження в областi iнстиryту бiзнес-
омбудсмена, створення рубрики кСемiнари для бiзнесу> на веб-ресурсi Хмельницькоi ОДА.
Звернулась до присутнiх з проханням пiдтримати вищевказанi пропозицii вiд KoMiTeTy з
питань пЕtливно-енергетичного комплексу, промисловостi, житлово-комунального
господарства та пiдприемництва та вкJIючити iх до Плану роботи Громадськоi ради на 2019
piK.



Голосували: про взяття до вiдома пропозицiй Боярськоi Л.В. та вкJIючення iх у План роботи
ГромадськоТ рали на 2019 piK.
<За> - 24, <<Проти>> - 0, кУтримались> - 0.

Рiшення прийнято.

5. Про робоry у складi конкурсноi KoMicii для проведення конкурсу на шосаду
керiвника комунального некомерцiйного пйприсмства <<Хмельницький обласний центр
громадського здоров'я>> Хмельницькоi обласноi ради>).
Слухали:
Бабiй С.В. поiнформував про роботу у складi конкурсноТ KoMiciT дJш проведеЕня конкурсу Еа
посаду керiвника комунального некомерчiйного пiдприемства кХмельницький обласний
центр громадського здоров'я>) Хмельницькоi обласноi ради). Повiдомив, що проведення
шершого засiдання KoMiciI, на якому були також присугнi вiд ГромадськоТ ради Степанова Н.В.
та Семенюк Т.Ю.
Висryпили:
Стешанова Н.В. додалоо що робота згаданоi KoMicii е чiткою та злагодженою.

Голосували: про взяття до вiдома iнформацiТ про роботу членiв Громадськоi ради у складi
KoнKypcнoi KoMicii дJuI проведення конкурсу на посаду керiвника комунального
некомерцiйного пiдприемства кХмельницький обласний центр громадського здоров'я>>

Хмельницькоi обласноi рали>.
Голосували: про взяття до вiдома пропозицiй Боярськоi Л.В. та вкпючення ix у Плану роботи

Громадськоi ради на 2019 piK.
<Зa> - 24, <Проти)) - 0, кУтримались> - 0.

Рiшення прийнято.

б. Обговорення проекry Плану роботи Громадськоi ради на 2019 р.
Слухали:
Капiтанець С.В. доповiла про пiдготовку проекту Плану роботи ГР на 2019 р., зокрема про
його структуру, змiстовне наповнення, зв'язок з iншими документaми та розробникалли.
Наголосила на необхiдностi затвердження цього плану у найкоротшi термiни, €ule з

обов'язковим внесенням деяких доповнень та технiчних правок.
Висryпили:
Голови KoMiTeTiB пiдтримали пропозицiю щодо затвердження Плану роботи ГР на 2019 piK на

даному засiданнi у зilпропонованiй редакцii та iз врахуваЕням правок.
Голосували: про затвердження Плану роботи ГР на 2019 piK iз врахlъанням внесених правок.
кЗы - 24, <Проти> - 0, кУтрима-шись> - 0.

7.Рiзне
7.1 Про проведення форуму Громадських рад Хмельниччини

Слухали:
Ковальчук С.А. висловив думку щодо необхiдностi нi}лагодження мiцноi спiвпрацi з

iснуючими Громадськими радtlми Хмельниччини та сrrрияIlня створенню таких рад у районах
областi, де вони вiдсугнi. У зв'язку з цим BHic пропозицiю про проведення у III-My кварталi
2019 року форуrу Громадських рад Хмельниччини.
Висryпили:
Голови KoMiTeTiB пiдтрима_пи пропозицiю щодо необхiдностi проведення форуму Громадських

рал ХмельниtгIини. Марчук 0.I. запропонрав до yracTi у форумi долучити членiв молодiжних

рад, створених при Хмельницькiй мiськiй ралi та Хмельницькiй ОДА, з метою згуртування
громадських рад рiзних piBHiB та популяризацii iдей розвитку громадянського суспiльства.
Ковальчук С.А. доруlив Вичавцi А.А. координувати роботу з пiдготовки форlму.
Голосували:
- lrро проведення форуrу Громадських рад Хмельниччини у III-My кварталi 2019 року;
- про доручення Вичавцi А.А. коорлинацiТ роботи з пiдготовки форуму.
кЗа> - 24, кПроти> - 0, кУтрима-шись> - 0.



7.2 Про удосконалення сторiнки Громадськоi ради у фейсбучi
С;ryхали:
Бабiй B.I. повiдомив про стан активностi сторiнки сторiнки Громадськоi рали у фейсбуцi та
особливостi ii наповнення iнформацiею. Також акцентрав увагу присутнiх на першочергових
кроках, що сприятим}"ть удоскончlленню сторiнки.
Висryпили:
Кавальчук С.А. доруrив Бабiю B.I.
вищезгаданоi сторiнки.
Голосували:

провести необхiднi дii (заходи) для полiпшення роботи

- про взяття до вiдома iнформацii про улосконЕtлення
взяти до вiдома;

сторiнки Громадськоi ради у фейсбучi

- про дорrIення Бабiю B.I. провести необхiднi дiI (заходи) для полiпшення роботи
вищезгаданоТ сторiнки,
<За> - 24, кПроти> - 0, кУтримались> - 0.

7.3 Розгляд листа Управлiння iнформацiйноi дiяльностi та комунiкацiй з

громадськiстю про формування перелiку прiоритетних наборiв даних для
першочергового оприлюднення.
С;ryхали:
Капiтанець С,В. зачитала лист Управлiння iнформацiйноТ дiяльностi та комунiкацiй
Хмельницькоi О.ЩА про винесення на обговорення членами Громадськоi ради IIитаIIн;I

формування перелiку шрiоритетних наборiв даних дJu{ першочергового оприлюднення.
Зауважила,,що питання вiдкритих даних с досить важливим, оскiльки доступнiсть до
необхiдних для громадськостi даних сприя€ поширенню демократiТ, боротьбi з корупцiею та
сприянню економiчному зростанню. Водночас, дJuI надання lшенаN.{и Громадськоi ради
якiсних пропозицiй щодо прiоритетних наборiв даних е необхiднiсть у глибшому вивченнi
питання.
Завiдувач сектору доступу до публiчноТ iнформацiТ Хмельницькоi ОДА BiHep М.В.
шоiнформувала присугнiх про те: що таке вiдкритi данi; якi набори даних сьогоднi icHlToTb;

ким i як здiйснюсться оприлюднення у формi вiдкритих даЕих; у яких MicTax Украiни cTBopeHi
портrrли вiдкритих даних тощо. Запропонувала членам Громадськоi ради для краrцого

уявлення про формування перелiку прiоритетних наборiв даних пройти навчання на
спецiальних тренiнгах спiльно з фахiвцями сектору доступу до публiчноТ iнформачii.
Висryпили:
Ковальчук С.А. наголосив на необхiдностi удоскон€rлення коЕтролю та монiторинry
оприлюднення вiдкритих даних з боку фахiвцiв сектору дост}тIу до публiчноi iнформацii з

метою виявлення недолiкiв, зокрема - неналежного оприJIюдненЕя таких даних та вiдсутностi
практики визначення iх затребуваностi. Також Голова Громадськоi ради дорrIив Бабiю B.I. та
Марчуку 0.I. детальнiше вивчити питання щодо прiоритетних наборiв даних дJuI

першочергового оприлюднення та доповiсти про це на наступному засiданнi. Вичавка А.А.,
Бабiй B.I. пiдтримали думку щодо подсtльшого вивчення rrитання про набори дЕtних.
Голосували:
_ про взяття до вiдома iнформацii Управлiння iнформацiйноi дiяльностi та комунiкацiй з

громадськiстю про формування перелiку прiоритетних наборiв даних для першочергового
оIIрилюднення;
- про доручення Бабiю B.I. та Марчуку 0.I. на наступне засiдання пiдготувати, за сшриянням
Управлiння iнформацiйноi дiяльностi та комунiкацiй з громадськiстю, необхiдну iнформацiю
та пропозицii щодо порядку та способу визначення прiоритетних наборiв даних для
першочергового оIIрилюднення.
<Зы - 20, <Проти> - 0, кУтрима_пись> - 0.

7.4 Про стан пiдготовки робiтничих кадрiв в закладах профтехосвiти, що
фiнансуються з бюджетiв MicT обласного пiдпорядкування.
Слухали:



Член KoMiTeTy з питань освiти, культури, молодi, спорту та релiгii Гаврилюк О.О. повiдомив
про ситуацiю, яка склаJIася навколо питаннrI непродовження дiяльностi деяких закладiв
профтехосвiти областi, що фiнансlтоться з бюджетiв MicT обласного гriдпорядк}ъання. За
iнформацiею з рiзних джерел частину з цих закладiв з метою оптимiзацii планують закрити.
Подальша доля y.rHiB та викладацького скJIаду, наразi, невiдома. Гаврилюк о.о. запропонував

розгJuIнути на найближчому засiданнi питання про можливе закриття зазначених закладiв
профтехосвiти областi та запросити для обговорення цього питання представника KoMicii з

питань освiти, науки, культури, молодiжноi полiтики, спорту i туризму Хмельницькоi обласноТ

ради та,Щепартаменту освiти i науки Хмельницькоi ОЩА.
Висryпили:
Кова.пьчук С.А. заrrропснував Гаврилюку О.О. пiдгоryвати до наступного засiдання
ГромадськоТ рали пропозицii для обговорення пiднятоТ ним проблеми. Також Голова
наголосив на необхiдностi попереднього опрацювання на засiданнi KoMiTeTy з пит€tнь освiти,
культури, молодi, спорту та релiгii питання стосовно подальшого майбутнього даних закладiв,
колективiв, якi Tal,r працюють та запрошення осiб, KoTpi причетнi до iдеi закриття закладiв
профтехосвiти на Tepeнulx областi.
Голосували: про взяття до вiдома iнформацii про стан пiдготовки робiтни.плх кадрiв в
закJIадах профтехосвiти, якi фiнансуються з бюджетiв MicT обласного пiдпорядкрttння.
<Зо - 20, кПроти> - 0, <Утримались> - 0.

7.5 Про визначення дати наступного засiдання ГР.
Слухали:

Ковальчук С.А. запропонрав провести наступне засiдання Громадоькоi рали 25 липня 2019 року.
Голосували: про визначення 25 липня 2019 року настугIною датою засiдання Громадськоi

Ради,
кЗо - 20, кПроти> - 0, кУтримались> - 0.

Голова Громадськоi рали

Секретар

С.А. Ковальчук

О.В. Осарчук


