
ПРОТОКОЛ № 3 
Засідання Громадської ради при Хмельницькій обласній державній адміністрації 

 
м. Хмельницький                                                                                      25 липня 2019 року 
         каб.114                                                                                                        11:00 
 
Присутні: 22 чол. 
Відсутні: Авакян С.Г., Бабій В.І., Богачук В.Я., Вінскевич А.А., Дзюба С.А., Дробик О.П., 
Люлькун В.Г., Марущак І.І., Марчук О.І., Мельник М.П., Новак Т.О., Проский Л.С., 
Сагайдак Г.А. 
Запрошені: Самолюк О.М. – керівник апарату Хмельницької ОДА; 
Михайлова І.Г. – начальник управління інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю Хмельницької ОДА;  
Черевченко Л.П. – заступник начальника управління-начальник відділу комунікацій з 
громадськістю та моніторингу суспільно-політичної ситуації; 
Архіпович Т.М. – головний спеціаліст відділу комунікацій з громадськістю та моніторингу 
суспільно-політичної ситуації; 
Грушко В.П. – начальник Головного управління Держспоживслужби в Хмельницькій 
області;  
Івасюк В.М. – начальник відділу контролю за обігом засобів захисту рослин Головного 
управління Держспоживслужби в Хмельницькій області; 
Сердюк В.С. – начальник відділу рослинництва Департаменту агропромислового розвитку 
Хмельницької ОДА; 
Гурна О.М. – заступник начальника відділу з питань персоналу та нагород апарату 
Хмельницької ОДА. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про реалізацію повноважень управлінням інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю облдержадміністрації згідно запиту Громадської ради. 
Доповідає: Михайлова Інна Григорівна – начальник управління інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю Хмельницької облдержадміністрації. 
2. Про ефективність та стан виконання заходів Програми боротьби з амброзією 

полинолистою та іншими бур’янами у Хмельницькій області на 2018-2022 роки. 
Доповідають: Грушко Василь Пилипович – начальник Головного управління 

Держспоживслужби в Хмельницькій області; Івасюк Володимир Миколайович – 
начальник відділу контролю за обігом засобів захисту рослин Головного управління 
Держспоживслужби в Хмельницькій області; Сердюк Ванда Святославівна – начальник 
відділу рослинництва Департаменту агропромислового розвитку Хмельницької 
облдержадміністрації. 

3. Обговорення проекту Положення про комітети Громадської ради. 
Доповідає: Капітанець Світлана Володимирівна – голова комітету з питань 

регламенту та організації роботи Громадської ради. 
4. Про створення робочої групи, плану підготовки та проведення форуму 

Громадських рад Хмельниччини. 
Доповідає: Ковальчук Сергій Андрійович – голова Громадської ради при 

Хмельницькій ОДА. 
5. Обговорення Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають 

на посадах державної служби в апараті Хмельницької обласної державної адміністрації. 
Доповідає: Гурна Олена Миколаївна – заступник начальника відділу з питань 

персоналу та нагород апарату Хмельницької ОДА. 
6. Різне. 



6.1 Про включення членів ГР до складу консультативних, дорадчих та інших 
допоміжних органів, які функціонують при Хмельницькій облдержадміністрації у 
розрізі структурних підрозділів. 

Доповідає: Капітанець Світлана Володимирівна – голова комітету з питань 
регламенту та організації роботи Громадської ради. 

6.2 Про налагодження співпраці ГР при Хмельницькій ОДА з іншими ГР 
Хмельниччини (при районних державних адміністраціях та міських виконавчих 
комітетах, молодіжними радами тощо). 

Доповідають: Довбуш Віктор Володимирович – член Громадської ради при 
Хмельницькій ОДА; Маланчак Леся Іванівна – член Громадської ради при Хмельницькій 
ОДА. 

6.3 Про визначення дати наступного засідання ГР. 
Доповідає: Ковальчук Сергій Андрійович – голова Громадської ради при 

Хмельницькій ОДА. 
 

 
На початку засідання керівник апарату Хмельницької ОДА Самолюк О.М. привітала 

членів Громадської ради та познайомилась з її складом, побажала плідної праці, запевнила, 
що облдержадміністрація і кожен її структурний підрозділ завжди відкриті та готові до 
діалогу та співпраці. Також додала, що влада області завжди готова підтримати гарні 
ідеї/проекти задля розвитку Хмельниччини. Аби досягли гарних результатів, зауважила 
Самолюк О.М., влада та громадськість мають співпрацювати, діяти секторально і 
комплексно. 

 
1. Про реалізацію повноважень управлінням інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю облдержадміністрації згідно запиту Громадської ради. 
Слухали: 
Михайлова І.Г. повідомила присутнім про головні напрями роботи з інститутами 
громадянського суспільства. Так, наразі, створений комітет та керівний орган, який буде 
займатись стратегією регіонального розвитку області і до складу якого ввійшли 
представники інститутів громадянського суспільства. Згадала і про діючу рубрику на сайті 
облдержадміністрації, котра призначена для дистанційного спілкування з громадськістю та 
висвітлення проведеної роботи. Навела приклади спільної роботи з інститутами 
громадянського суспільства (тренінги, семінари). Розповіла як здійснюється організаційно-
правове забезпечення діяльності Громадської ради при Хмельницькій ОДА. Коротко 
зупинилась на особливостях формування річного орієнтовного плану проведення 
консультацій з громадськістю та поінформувала про те, як організоване вивчення 
громадської думки щодо діяльності Хмельницької ОДА та інших місцевих органів 
виконавчої влади, проблемних питань на території області та які пропозиції за результатами 
відповідних досліджень були підготовлені управлінням. 
Виступили:  
Капітанець С.В. звернула увагу присутніх на необхідність налагодження комунікації з 
інститутами громадянського суспільства у районах області, про необхідність проведення там 
додаткової організаційної роботи. Також наголосила на потребі створення в 
облдержадміністрації структурного підрозділу, діяльність якого головно була б зосереджена 
саме на комунікації з громадськістю. 
Довбуш В.В. зауважив, що в області є певна проблема із наявністю громадських рад при 
районних державних адміністраціях та міських виконавчих комітетах. У зв’язку з цим, 
запропонував посадовцям управління інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю Хмельницької облдержадміністрації підготувати лист на вищезгадані органи 
влади щодо дотримання постанови Кабміну від 3 листопада 2010 р. №996 (зі змінами) 
стосовно створення громадських рад та забезпечення їх функціонування. 
Ковальчук С.А. наголосив не лише на необхідності створення громадських рад, але й на 
потребі навчання членів цих рад задля підвищення ефективності останніх. 



Данчак О.В. додала, що зараз є чимало формально створених інститутів громадянського 
суспільства. А тому, потрібно провести «інвентаризацію», щоб виявити, які інститути дійсно 
працюють. Також додала, що у зв’язку з децентралізацією в Україні, варто окрему увагу 
звернути на створення громадських рад в об’єднаних територіальних громадах. 
Бабій С.В. запропонував представникам управління інформаційної діяльності та комунікацій 
з громадськістю Хмельницької облдержадміністрації активізувати громадськість та 
налагоджувати якісну співпрацю шляхом залучення інститутів громадянського суспільства 
до цілеспрямованого систематичного пошуку спонсорських чи інших засобів для здійснення 
соціально значущих заходів (фандрайзинг). 
Семенюк Т.Ю. висловив думку щодо доцільності закріплення за районами членів 
Громадської ради, де останні могли б шляхом інформування або в інший спосіб взаємодіяти 
з громадськістю області та, таким чином, сприяти її активізації та розвитку. 
Голосували: про активізацію роботи управління інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації у таких напрямах: 

- сприяння створенню та підвищенню ефективності діяльності громадських рад при 
районних держадміністраціях, міських виконавчих комітетах та ОТГ, а також налагодження 
постійної комунікації з ними; 

- сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства, поліпшення координації та 
методичної підтримки взаємодії структурних підрозділів облдержадміністрації з 
представниками цих інститутів. 
«За» - 22; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Рішення прийнято. 
 

2. Про ефективність та стан виконання заходів «Програми боротьби з амброзією 
полинолистою та іншими бур’янами у Хмельницькій області на 2018-2022 роки». 
Слухали: 
Грушко В.П. поінформував про стан боротьби з борщівником та амброзією в області. 
Зокрема повідомив, що спеціалісти управління передають інформацію про небезпечність 
борщівника та амброзії керівникам об’єднаних територіальних громад (сільських рад). Крім 
цього, подібне інформування відбувається через ЗМІ. Також додав, що відповідальність за 
вирішення згаданої проблеми, зокрема в об’єднаних територіальних громадах, несуть їх 
керівники. На сьогодні, систематичне викошування даних рослин – є одним із ефективних 
способів боротьби з борщівником. 
Івасюк В.М. повідомив, що наприкінці 2017 року Головним управлінням 
Держспоживслужби в Хмельницькій області було прийняте рішення розробити програму 
боротьби з борщівником та амброзією у Хмельницькій області. Кошти під програму були 
надані навпіл з районних та обласних бюджетів. Згодом подібна програма була адаптована 
та запропонована для ОТГ. Але, на жаль, у жодному ОТГ ця програма не прийнята. Крім 
того, Івасюк В.М. додав, що у розрізі виконання вищезгаданої програми було передбачено 
проведення обстеження та інформування населення про небезпечність борщівника та 
амброзії. Для цього розроблено та розповсюджено 10 видів буклетів тиражем 5 тис. кожен та 
інформаційні листівки. Таке інформування найчастіше проводиться у 8 карантинних 
об’єктах, де запроваджені карантинні зони. Також повідомив про щорічні навчання 
працівників, які проводять безпосередню роботу з пестицидами (приблизно до 3 000 осіб). 
Після навчання такі працівники отримують посвідчення та допуск до даних робіт. Але 
проблема з борщівником та амброзією в області залишається невирішеною. 
Сердюк В.С. додала, що відділ рослинництва Департаменту агропромислового розвитку у 
Хмельницькій ОДА) в питаннях боротьби з амброзією полинолистою та іншими бур’янами у 
Хмельницькій області працює безпосередньо з керівниками аграрних господарств. Аграрії, 
усвідомлюючи шкоду від названих рослин, досить добре проводять агротехнічні заходи 
боротьби з бур’янами. Доповідач підтвердила, що останнім часом дійсно існує серйозна 
проблема з поширенням борщівника та амброзії на території області, що не належить до 
сільськогосподарських угідь. 
Виступили:  



Вєлєв А.М. поінформував присутніх про небезпечність соку борщівника, що потрапляє на 
шкіру і під впливом сонячного світла (ультрафіолету) здатний підсилювати пігментацію 
шкіри людини, викликаючи дерматити. Вкрай небезпечним є наявність численних опіків 
шкіри, особливо у дітей молодшого віку, що може призвести до летальних наслідків.  
Слюсарчук С.Б. звернув увагу присутніх на неналежний рівень інформування про небезпеку 
поводження з даними рослинами дітей, які відпочивають у дитячих таборах (зокрема, у 
таборах поблизу сіл Самчики та Пасічне). 
Вичавка А.А. наголосив на необхідності посилення у навчальних та оздоровчих закладах 
систематичної інформаційно-попереджувальної та роз’яснювальної роботи щодо небезпеки, 
пов’язаної з борщівником та амброзією, а також залучення до цієї роботи педагогічного 
персоналу. 
Капітанець С.В. вказала на важливість міжвідомчої взаємодії у вирішені обговорюваної 
проблеми. Додала, що однією з форм такої взаємодії може стати проведення серії робочих 
нарад із залученням, окрім фахівців Головного управління Держспоживслужби в 
Хмельницькій області та Департаменту агропромислового розвитку Хмельницької 
облдержадміністрації, представників інших владних інституцій, підприємців, освітян та 
членів громадських рад.  
Міронова Н.Г. наголосила на необхідності періодичного оцінювання результатів проведених 
заходів боротьби з борщівником і амброзією з метою визначення ефективності таких заходів, 
а отже й контролю за тенденціями активності територіального поширення цих небезпечних 
рослин. Особливо це стосується борщівника, який порушує нормальне природне 
функціонування місцевих екологічних систем, адже він пригнічує природну рослинність, 
створюючи навколо себе власне середовище, що є неприйнятним для інших видів, які після 
його заселення більше не ростуть. 
Степанова Н.В. запропонувала розробити дієвий механізм здійснення контролю за 
виконанням даної програми.  
Голосували:  
- про незадовільний стан виконання заходів «Програми боротьби з амброзією полинолистою 
та іншими бур’янами у Хмельницькій області на 2018-2022 роки»;  
- про доручення голові комітету з питань екології та природних ресурсів Громадської ради 
Міроновій Н.Г. підготувати та направити лист голові Хмельницької ОДА з інформацією про 
прийняте Громадською радою рішення щодо стану виконання згаданої вище програми та 
пропозиціями для вирішення проблеми. 
«За» - 22; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Рішення прийнято. 
 

3. Обговорення проекту Положення про комітети Громадської ради. 
Слухали: 
Капітанець С.В. доповіла про ознайомлення членів Громадської ради з проектом Положення 
про комітети Громадської ради при Хмельницькій ОДА. Також обґрунтувала своєчасність та 
важливість цього документа. Запропонувала прийняти проект Положення за основу з 
подальшим його доопрацюванням. 
Виступили:  
Міронова Н.Г. висловилась про необхідність редагувати деякі пункти проекту Положення 
про комітети аби його зміст повністю відповідав затвердженому раніше Положенню про 
Громадську раду при Хмельницькій ОДА. 
Ковальчук С.А. запропонував членам Громадської ради до 10 серпня подати пропозиції 
щодо внесення змін та/або доповнень до проекту Положення про комітети. 
Голосували: про підтримку пропозиції щодо прийняття за основу проекту Положення про 
комітети ГР з подальшим його доопрацюванням; про подання членами Громадської ради до 
10 серпня пропозицій щодо внесення змін та/або доповнень до проекту Положення про 
комітети. 
«За» - 22; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Рішення прийнято. 



 
4. Про створення робочої групи, плану підготовки та проведення форуму 

Громадських рад Хмельниччини. 
Слухали: 
Ковальчук С.А. нагадав присутнім про прийняте Громадською радою на попередньому 
засіданні рішення про проведення у вересні 2019 року форуму громадських рад 
Хмельниччини та доручення Вичавці А.А. координувати роботи з підготовки форуму. Додав, 
що для якісного проведення запланованого заходу необхідно створити робочу групу, до якої 
увійдуть представники Громадської ради і Хмельницької ОДА. Запропонував запланувати 
низку засідань робочої групи з метою вирішення таких організаційно-технічних питань, як: 
напрацювання плану підготовки форуму із визначенням місця та дати його проведення; 
визначення контрольних дат та відповідальних виконавців, розроблення програми форуму; 
формування переліку учасників; розроблення Угоди про співпрацю між громадськими 
радами Хмельниччини, а також Меморандуму про співпрацю між громадськими радами 
обласної та районних державних адміністрацій, обласною адміністрацією та органами 
місцевого самоврядування. 
Виступили:  
Вичавка А.А. запропонував включити до складу робочої групи з підготовки та проведення 
форуму Громадських рад Хмельниччини таких осіб, як: Ковальчук С.А., Вичавка А.А., 
Бабій В.І., Довбуш В.В., Осарчук О.В., Маланчак Л.І., Голяк О.В. та Семенюк Т.Ю. 
Голосування:  
- про включення до складу робочої групи з підготовки та проведення форуму Громадських 
рад Хмельниччини від Громадської ради: Ковальчука С.А., Вичавку А.А.; Бабія В.І., 
Довбуша В.В., Осарчук О.В., Маланчак Л.І., Голяк О.В. та Семенюка Т.Ю.;  
- про доручення Вичавці А.А. до 31.07.2019 р. провести перемовини з керівництвом ОДА 
щодо визначення представників, котрі ввійдуть до складу робочої групи з підготовки 
форуму від Хмельницької ОДА. 
«За» - 22; «Проти»- 0; «Утримались» - 0. 
Рішення прийнято. 
 

5. Обговорення Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають 
на посадах державної служби в апараті Хмельницької обласної державної адміністрації. 
Слухали: 
Гурна О.М. повідомила, що відповідно до статті 44 Закону України “Про місцеві державні 
адміністрації” та статті 48 Закону України “Про державну службу” відділом з питань 
персоналу та нагород апарату Хмельницької ОДА підготовлено Порядок стажування 
громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби в апараті 
Хмельницької обласної державної адміністрації. Зауважила, що основною метою стажування 
є залучення молоді до роботи на державній службі, ознайомлення їх зі специфікою 
діяльності апарату обласної державної адміністрації та набуття ними практичного досвіду 
роботи на державній службі. Також звернулась до присутніх з проханням підтримати 
представлений на розгляд Громадській раді Порядок. 
Виступили:  
Боярська Л.В. та Маланчак Л.І. висловились щодо необхідності затвердження згаданого 
раніше Порядку, оскільки цей документ визначає послідовність кроків, які має здійснити 
молода людина, котра воліє працювати в органах виконавчої влади та задля цього бажає 
пройти стажування і детально ознайомитись з роботою апарату облдержадміністрації. 
Капітанець С.В. додала, що із числа молоді, яка пройде стажування в апараті Хмельницької 
ОДА, може бути сформований, умовно кажучи, кадровий резерв на заміщення вакантних 
посад в апараті облдержадміністрації.  
Ковальчук С.А. запропонував членам Громадської ради підтримати представлений Гурною 
О.М. Порядок стажування. 
Голосували: 



- про підтримку Громадською радою при Хмельницькій ОДА Порядку стажування громадян 
з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби в апараті Хмельницької 
обласної державної адміністрації, у запропонованій редакції. 
«За» - 22; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Рішення прийнято. 
 

6. Різне. 
6.1 Про включення членів ГР до складу консультативних, дорадчих та інших 

допоміжних органів, які функціонують при Хмельницькій облдержадміністрації у 
розрізі структурних підрозділів. 
Слухали: 
Капітанець С.В. доповіла, що з метою ефективного виконання завдань, визначених 
Положенням про Громадську раду її членам було запропоновано прийняти рішення щодо 
введення їх (за бажанням) до тих чи інших допоміжних органів при структурних підрозділах 
Хмельницької ОДА. Таких органів, як зазначено у листі-відповіді Хмельницької ОДА від 
27.06.2019 № 100/13-13-3095/2019 є 77. Протягом липня 23 члени Громадської ради 
висловили своє бажання працювати у складі 35 консультативних, дорадчих та інших 
допоміжних органів. 
Виступили:  
Ковальчук С.А. схвально оцінив рішення членів Громадської ради працювати у складі 
консультаційно-дорадчих органів та запропонував доручити секретарю Громадської ради 
Осарчук О.В. підготувати лист голові Хмельницької облдержадміністрації щодо введення 
членів ради до відповідних консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів. 
Голосували: про доручення секретарю Громадської ради Осарчук О.В. підготувати та 
направити лист голові Хмельницької ОДА про введення 23 членів Громадської ради до 
складу 35 консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, які функціонують при 
Хмельницькій облдержадміністрації у розрізі структурних підрозділів. 
«За» - 22; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Рішення прийнято. 
 

6.2 Про налагодження співпраці ГР при Хмельницькій ОДА з іншими ГР 
Хмельниччини (при районних державних адміністраціях та міських виконавчих 
комітетах, молодіжними радами тощо). 
Слухали: 
Довбуш В.В. поінформував присутніх про ситуацію навколо питання створення та 
функціонування громадських рад при районних державних адміністраціях. Зокрема, 
повідомив про ситуацію щодо їх створення у Кам’янець-Подільському, Білогірському, 
Віньковецькому, Волочиському, Городоцькому, Деражнянському, Дунаєвецькому, 
Ізяславському, Красилівському, Летичівському, Новоушицькому, Славутському, 
Старокостянтинівському, Старосинявському, Теофіпольському, Хмельницькому, 
Чемеровецькому, Шепетівському, Ярмолинецькому районах. Також зауважив, що 
управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Хмельницької 
облдержадміністрації вкрай необхідно активізуватись у напрямі сприяння створенню таких 
рад, забезпечення їх методичними матеріалами та навчання членів громадських рад. Окрему 
увагу звернув на потребу складання переліку інститутів громадянського суспільства, що 
діють на Хмельниччині та створення громадських рад при ОТГ. 
Маланчак Л.І. повідомила про створену у травні 2019 року молодіжну раду при 
Хмельницькій облдержадміністрації, яка вже активно працює. Додала, що досить дієві, 
наразі, молодіжні ради у Хмельницькому, Кам’янці-Подільському, Славуті, Нетішині, 
Дунаївцях та Волочиську, а у м. Красилові – подібна рада лише нещодавно створена. 
Наголосила на важливості співпраці Громадської ради при Хмельницькій ОДА і молодіжних 
рад області та запропонувала запросити такі ради до участі у форумі. Також висловила 
думку стосовно підписання з молодіжною радою при Хмельницькій ОДА угоди про 



співпрацю та започаткування взаємовідвідування членами Громадської та молодіжної рад 
засідань, котрі проводяться кожною з цих рад. 
Виступили: 
Архіпович Т.М. запропонувала провести спільне засідання Громадської ради при 
Хмельницькій ОДА з молодіжними радами Хмениччини. 
Черевченко Л.П. додала, що ще одним кроком до налагодження співпраці Громадської ради 
при Хмельницькій ОДА з молодіжними радами може стати участь членів ради у форумі 
світового конгресу українських молодіжних організацій, який за спільної ініціативи 
Хмельницької міської ради, Хмельницької ОДА та Міністерства молоді та спорту України 
проводитиметься 28 серпня 2019 року у Хмельницькому.  
Голосували: про пропозиції щодо налагодження співпраці Громадської ради при 
Хмельницькій ОДА з іншими ГР Хмельниччини: 
- постійно інформувати голів громадських рад при районних державних адміністраціях та 
міських виконавчих комітетах про засідання Громадської ради при Хмельницькій ОДА з 
метою залучення представників цих рад до обговорення проблемних питань; 
- доручити Довбушу В.В. опрацювати питання можливості технічного забезпечення 
проведення засідань Громадської ради при Хмельницькій ОДА із використанням 
селекторного зв’язку для залучення до обговорення важливих питань представників 
громадських рад Хмельниччини; 
- запросити до участі у форумі Громадських рад Хмельниччини членів діючих громадських 
рад при районних державних адміністраціях та міських виконавчих комітетах, а також 
молодіжних рад області; 
- запрошувати представників молодіжних рад Хмельниччини на засідання Громадської ради, 
під час яких плануватиметься розгляд питань, що стосуються різних сфер життєдіяльності 
молоді краю та вирішення яких із урахуванням думки останніх є вкрай важливим. 
«За» - 22; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Рішення прийнято. 
 

6.3 Про визначення дати наступного засідання ГР. 
Слухали: 
Ковальчук С.А. запропонував провести наступне засідання Громадської ради 22 серпня 2019 
року. 
Голосували: про визначення 22 серпня 2019 року наступною датою засідання Громадської 
ради. 
«За» - 22; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Рішення прийнято. 
 

 

Голова Громадської ради                                                                                          С.А. Ковальчук 

Секретар                                                                                                                      О.В. Осарчук 


