
ПРОТОКОЛ № 2 
засідання Громадської ради при Хмельницькій обласній державній адміністрації 

 
м. Хмельницький                                                                                  20 червня 2019 року 
Малий сесійний зал                                                                                           11:00  
 
Присутні: 24 чол. 
Відсутні: Авакян С.Г., Велєв А.М., Вінскевич А.А., Дзюба С.А., Кізаєва О.М., Марущак І.І., 
Проский Л.С., Ряба В.С., Сагайдак Г.А., Слюсарчук С.Б., Яримюк А.С. 
Запрошені: Назарчук В.М. – заступник начальника юридичного відділу апарату ОДА;  
Вінер М.В. – завідувач сектору доступу до публічної інформації Хмельницької ОДА 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Про обрання секретаря Громадської ради. 
Доповідає: Ковальчук Сергій Андрійович – голова Громадської ради при Хмельницькій 

ОДА. 
2. Розгляд заяви члена Громадської ради при Хмельницькій ОДА Кізаєвої О.М. 
Доповідає: Ковальчук Сергій Андрійович – голова Громадської ради при Хмельницькій 

ОДА. 
3. Обговорення проекту Положення про Громадську раду при Хмельницькій ОДА. 
Доповідають: Вичавка Анатолій Анатолійович – заступник голови Громадської ради при 

Хмельницькій ОДА; Капітанець Світлана Володимирівна – голова комітету з питань 
регламенту та організації роботи Громадської ради. 

4. Доповіді голів комітетів за результатами розгляду питань на засіданнях 
профільних комітетів.  

Доповідають: Капітанець Світлана Володимирівна – голова комітету з питань регламенту 
та організації роботи Громадської ради; Ряба Валентина Степанівна – голова комітету з 
питань освіти, культури, молоді, спорту та релігії; Міронова Наталія Геннадіївна – голова 
комітету з питань екології та природних ресурсів; Боярська Людмила Володимирівна – голова 
комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, промисловості, житлово-комунального 
господарства та підприємництва. 

5. Про роботу у складі конкурсної комісії для проведення конкурсу на посаду 
керівника комунального некомерційного підприємства «Хмельницький обласний 
центр громадського здоров’я» Хмельницької обласної ради». 

Доповідає: Бабій Сергій Васильович – голова комітету з питань охорони здоров’я та 
соціального захисту. 

6. Обговорення проекту Плану роботи Громадської ради на 2019 р. 
Доповідає: Капітанець Світлана Володимирівна – голова комітету з питань регламенту та 

організації роботи Громадської ради. 
7. Різне. 
7.1 Про проведення форуму Громадських рад Хмельниччини. 
Доповідає: Ковальчук Сергій Андрійович – голова Громадської ради при Хмельницькій 

ОДА. 
7.2 Про удосконалення сторінки Громадської ради у фейсбуці. 
Інформує: Бабій Вадим Іванович – член Громадської ради при Хмельницькій ОДА. 
7.3 Розгляд листа Управління інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю про формування переліку пріоритетних наборів даних для першочергового 
оприлюднення. 

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

7.4. Про стан підготовки робітничих кадрів в закладах профтехосвіти, що 
фінансуються з бюджетів міст обласного підпорядкування. 

Інформує: Гаврилюк Олег Олександрович – член комітету з питань освіти, культури, 
молоді, спорту та релігії. 



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

ОДА. 
 
1. Про обрання секретаря ГР 

Слухали:  
Ковальчук С.А. запропонував обрати секретарем Громадської ради Осарчук О.В. 
Виступили:  
Осарчук О.В. відрекомендувалась присутнім на засіданні членам Громадської ради. 
Голосували: про обрання секретарем Громадської ради Осарчук О.В. 
«За» - 24, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. 
Рішення прийнято. 
 

2. Розгляд заяви члена ГР при Хмельницькій ОДА Кізаєвої О.М. 
Слухали: 
Ковальчук С.А. ознайомив присутніх зі змістом заяви Кізаєвої О.М. щодо припинення 
членства у Громадській раді у зв’язку з прийняттям її на роботу в орган державної влади. 
Голосували:про припинення Кізаєвою О.М. членства у Громадській раді  
«За» - 24, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. 
Рішення прийнято. 
 
Слухали: 
Ковальчук С.А. повідомив, що згідно діючого положення про Громадську раду необхідно 
обрати нового члена Громадської ради, наступного за черговістю, хто набрав найбільшу 
кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих 
зборах. Таких осіб виявилось у рейтинговому списку 5 (набрали 44 голоси). Голова зауважив, 
що у згаданому положенні спосіб голосування у таких випадках не визначений, а тому 
запропонував обрати нового члена шляхом голосування членів Громадської ради за кожного 
із кандидатів. У такому разі до складу Громадської ради вважатиметься обраним той 
кандидат, який набрав більшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами.  
Голосували: про включення у склад Громадської ради Боднар О.В. 
«За» - 15, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. 
Голосували: про включення у склад Громадської ради Гуменюка В.М. 
«За» - 2, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. 
Голосували: про включення у склад Громадської ради Заганяча В.М. 
«За» - 3, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. 
Голосували: про включення у склад Громадської ради Мазур Ю.В. 
«За» - 3, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. 
Голосували: про включення у склад Громадської ради Худзінської А.В. 
«За» - 1, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. 
Вирішили: включити до складу Громадської ради Боднар О.В. 
Рішення прийнято. 
 

3.Обговорення проекту Положення про Громадську раду при Хмельницькій ОДА 
Доповідали:  
Вичавка А.А. поінформував про участь 6 червня 2019 р. у зустрічі голів громадських рад при 
органах виконавчої влади з Державним секретарем КМУ. На зустрічі було повідомлено про 
прийняття Постанови Уряду від 24.04.2019 №353 «Про внесення змін до Постанови КМУ від 
03.11.2010 р. №996. Ці зміни стосуються Типового положення про громадську раду при 
міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. 
Києві та Севастополі державній адміністрації. 
Капітанець С.В. повідомила, що у зв’язку із затвердженням Типового положення про 
громадську раду виникла потреба обговорити підготовлений юристами облдержадміністрації 



проект нового Положення про Громадську раду при Хмельницькій ОДА з метою його 
подальшого затвердження рішенням голови Хмельницькій ОДА. Коротко охарактеризувала 
основні відмінності між положеннями старої та нової редакції, виокремивши найбільш 
важливі пункти нового Положення, що сприятимуть якісній організації діяльності 
Громадської ради. 
Виступили:  
Заступник начальника юридичного відділу  апарату ОДА Назарчук В.М., Ковальчук С.А., 
Мельник М.П. висловились щодо підтримки запропонованого проекту Положення про 
Громадську раду при Хмельницькій ОДА. 
Голосували: про підтримку запропонованого проекту Положення про Громадську раду при 
Хмельницькій ОДА. 
«За» - 24,  «Проти» - 0,    «Утримались» - 0.   
Рішення прийнято. 
 

4. Доповіді голів комітетів за результатами розгляду питань на засіданнях 
профільних комітетів.  
Слухали:  
Капітанець С.В. озвучила пропозиції, обговорені та підготовлені 6 червня 2019 на засіданні 
комітету з питань регламенту та організації роботи Громадської ради, щодо процедури 
розгляду на засіданнях Громадської ради листів, звернень тощо та порядку винесення рішень 
по них. Також ознайомила присутніх з підготовленим комітетом для розгляду членами 
Громадської ради проект Положення про комітети Громадської ради при Хмельницькій 
ОДА.  
Виступили:  
Міронова Н.Г., Ковальчук С.А. зауважили, що питання про потребу затвердження 
Положення про комітети Громадської ради при Хмельницькій ОДА потребує додаткового 
вивчення. Богачук В.Я., Довбуш В.В. висловились щодо необхідності розгляду, окрім 
згаданого вище проекту Положення, регламенту роботи Громадської ради, проект якого 
запропонував Довбуш В.В. Ковальчук С.А. доручив Капітанець С.В. надіслати усім членам 
Громадської ради проекти Положення про комітети Громадської ради при Хмельницькій 
ОДА, регламенту роботи Громадської ради і Положення про Громадську раду при 
Хмельницькій ОДА для детального ознайомлення та з метою визначення необхідності у 
діяльності Громадської ради Положення про комітети і регламенту.  
Голосували: про перенесення розгляду питання затвердження Положення про комітети 
Громадської ради при Хмельницькій ОДА та включення його у порядок денний наступного 
засідання. 
«За» - 24,  «Проти» - 0,    «Утримались» -  0.    
Рішення прийнято. 
 
Слухали: 
Ковальчук С.А. повідомив, що через відсутність на засіданні з поважної причини 
Рябої В.С. – голови комітету з питань освіти, культури, молоді, спорту та релігії 
Капітанець С.В. озвучить її питання. Капітанець С.В. доповіла про стурбованість 
педагогічних працівників закладів початкової мистецької освіти тим, що нещодавно 
підписаний наказ Міністерства культури України №352 від 24.04.2019 «Про початкову 
мистецьку освіту», не сприятиме розвитку, а, навпаки, призведе до руйнації мистецького 
майбутнього України. Також додала, що у зв’язку із численними зверненнями педагогів та 
керівників мистецьких шкіл з проханням здійснити роз’яснювальну роботу щодо ключових 
змін та нововведень в галузі початкової мистецької освіти, Міністерство культури України 
започатковує серію робочих зустрічей у форматі фокус-груп із представниками закладів 
початкової мистецької освіти кожного із регіонів України. Одна з таких зустрічей 
відбудеться 02 липня 2019 року з 11.00 по 13.00 год. у приміщенні органної зали 
Хмельницької обласної філармонії. Комітет з питань освіти, культури, молоді, спорту та 



релігії пропонує Громадській раді делегувати голову комітету Рябу В.С. на даний захід для 
вивчення зазначеної вище проблеми. 
Виступили:  
Ковальчук С.А., Вичавка А.А. підтримали пропозицію щодо участі Рябої В.С. у 
інформаційній зустрічі комунікаційної групи Міністерства культури України з керівниками 
та педагогами мистецьких шкіл Хмельницької області. 
Голосували: про делегування від Громадської ради Рябої В.С. на інформаційну зустріч 
комунікаційної групи Міністерства культури України з керівниками та педагогами 
мистецьких шкіл Хмельницької області.  
«За» - 24,  «Проти» - 0,    «Утримались» - 0.    
Рішення прийнято. 
 
Слухали: 
Міронова Н.Г. доповіла про розглянуті на засіданні очолюваного нею комітету такі питання: 
активізації роботи і встановлення винних із використання пестицидів та притягнення їх до 
відповідальності за недотримання вимог законодавства України при проведенні комплексу 
профілактичних і винищувальних заходів щодо боротьби зі шкідниками; звернення до 
Хмельницької обласної ради про затвердження рішенням останньої «Переліку інвазійних 
видів рослин і тварин Хмельницької області». Повідомила про підготовлені з 
вищевикладених питань листи-звернення голові Хмельницької ОДА, начальнику Державної 
екологічної інспекції у Хмельницькій області, начальнику ГУНП у Хмельницькій області, 
прокурору Хмельницької області та лист-прохання голові Хмельницької обласної ради.  
Виступили:  
Вичавка А.А., Боярська Л.В. підтримали пропозицію Міронової Н.Г. про направлення листів 
згаданим вище посадовим особам. Вичавка А.А. також додав про необхідність розгляду 
проблеми, пов’язаної із рослиною, яка негативно впливає на біорізноманіття – борщівником 
Сосновського, та вніс пропозицію включити до порядку денного чергового засідання 
Громадської ради питання про виконання заходів Програми боротьби з борщівником 
Сосновського у Хмельницькій області. 
Голосували: 
- про направлення листів-звернень голові Хмельницької ОДА, начальнику Державної 
екологічної інспекції у Хмельницькій області, начальнику ГУНП у Хмельницькій області, 
прокурору Хмельницької області: про активізацію роботи із голові Хмельницької обласної 
ради встановлення винних та притягнення їх до відповідальності за недотримання вимог 
законодавства України із використання пестицидів при проведенні комплексу 
профілактичних і винищувальних заходів щодо боротьби зі шкідниками, хворобами і 
бур’янами; про надання інформації щодо заходів, які проводяться відповідними державними 
органами для посилення контролю за використанням пестицидів аграрними компаніями, 
котрі здійснюють сільськогосподарську діяльність; 
- про направлення листа-прохання голові Хмельницької обласної ради про затвердження 
рішенням обласної ради «Переліку інвазійних видів рослин і тварин Хмельницької області»; 
- про розгляд на черговому засіданні Громадської ради питання щодо виконання заходів 
Програми боротьби з борщівником Сосновського у Хмельницькій області. 
«За» - 24, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. 
Рішення прийнято. 
 
Слухали: 
Боярська Л.В. повідомила, що сьогодні гостро постала проблема щодо діяльності та 
подальшого розвитку малого та середнього бізнесу, який є основним наповнювачам 
місцевого бюджету, але, по суті, постійно перебуває у стані «виживання». У зв’язку з цим є 
необхідність підтримати такий бізнес шляхом проведення зустрічей членів Громадської ради 
із представниками бізнесових кіл та влади, запровадження в області інституту бізнес-
омбудсмена, створення рубрики «Семінари для бізнесу» на веб-ресурсі Хмельницької ОДА. 
Звернулась до присутніх з проханням підтримати вищевказані пропозиції від комітету з 



питань паливно-енергетичного комплексу, промисловості, житлово-комунального 
господарства та підприємництва та включити їх до Плану роботи Громадської ради на 2019 
рік. 
Голосували: про взяття до відома пропозицій Боярської Л.В. та включення їх у План роботи 
Громадської ради на 2019 рік. 
«За» - 24, «Проти» - 0,    «Утримались» - 0.    
Рішення прийнято. 
 

5. Про роботу у складі конкурсної комісії для проведення конкурсу на посаду 
керівника комунального некомерційного підприємства «Хмельницький обласний 
центр громадського здоров’я» Хмельницької обласної ради». 
Слухали: 
Бабій С.В. поінформував про роботу у складі конкурсної комісії для проведення конкурсу на 
посаду керівника комунального некомерційного підприємства «Хмельницький обласний 
центр громадського здоров’я» Хмельницької обласної ради». Повідомив, що проведення 
першого засідання комісії, на якому були також присутні від Громадської ради 
Степанова Н.В. та Семенюк Т.Ю. 
Виступили: 
Степанова Н.В. додала, що робота згаданої комісії є чіткою та злагодженою.   
Голосували: про взяття до відома інформації про роботу членів Громадської ради у складі 
конкурсної комісії для проведення конкурсу на посаду керівника комунального 
некомерційного підприємства «Хмельницький обласний центр громадського здоров’я» 
Хмельницької обласної ради». 
Голосували: про взяття до відома пропозицій Боярської Л.В. та включення їх у Плану роботи 
Громадської ради на 2019 рік. 
«За» - 24,  «Проти» - 0, «Утримались» - 0.    
Рішення прийнято. 
 

6. Обговорення проекту Плану роботи Громадської ради на 2019 р. 
Слухали: 
Капітанець С.В. доповіла про підготовку проекту Плану роботи ГР на 2019 р., зокрема про 
його структуру, змістовне наповнення, зв’язок з іншими документами та розробниками. 
Наголосила на необхідності затвердження цього плану у найкоротші терміни, але з 
обов’язковим внесенням деяких доповнень та технічних правок. 
Виступили: 
Голови комітетів підтримали пропозицію щодо затвердження Плану роботи ГР на 2019 рік 
на даному засіданні у запропонованій редакції та із врахуванням правок. 
Голосували: про затвердження Плану роботи ГР на 2019 рік із врахуванням внесених 
правок. 
«За» - 24, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. 
Рішення прийнято. 

 
7.Різне 
7.1 Про проведення форуму Громадських рад Хмельниччини 

Слухали: 
Ковальчук С.А. висловив думку щодо необхідності налагодження міцної співпраці з 
існуючими Громадськими радами Хмельниччини та сприяння створенню таких рад у 
районах області, де вони відсутні. У зв’язку з цим вніс пропозицію про проведення у ІІІ-му 
кварталі 2019 року форуму Громадських рад Хмельниччини.   
Виступили: 
Голови комітетів підтримали пропозицію щодо необхідності проведення форуму 
Громадських рад Хмельниччини. Марчук О.І. запропонував до участі у форумі долучити 
членів молодіжних рад, створених при Хмельницькій міській раді та Хмельницькій ОДА, з 
метою згуртування громадських рад різних рівнів та популяризації ідей розвитку 



громадянського суспільства. Ковальчук С.А. доручив Вичавці А.А. координувати роботу з 
підготовки форуму. 
Голосували:  
- про проведення форуму Громадських рад Хмельниччини у ІІІ-му кварталі 2019 року; 
- про доручення Вичавці А.А. координації роботи з підготовки форуму. 
«За» - 24, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. 
Рішення прийнято. 
 

7.2 Про удосконалення сторінки Громадської ради у фейсбуці 
Слухали: 
Бабій В.І. повідомив про стан активності сторінки сторінки Громадської ради у фейсбуці та 
особливості її наповнення інформацією. Також акцентував увагу присутніх на 
першочергових кроках, що сприятимуть удосконаленню сторінки. 
Виступили: 
Кавальчук С.А. доручив Бабію В.І. провести необхідні дії (заходи) для поліпшення роботи 
вищезгаданої сторінки.  
Голосували:  
- про взяття до відома інформації про удосконалення сторінки Громадської ради у фейсбуці 
взяти до відома; 
- про доручення Бабію В.І. провести необхідні дії (заходи) для поліпшення роботи 
вищезгаданої сторінки. 
«За» - 24, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. 
Рішення прийнято. 
 

7.3 Розгляд листа Управління інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю про формування переліку пріоритетних наборів даних для 
першочергового оприлюднення. 
Слухали:  
Капітанець С.В. зачитала лист Управління інформаційної діяльності та комунікацій 
Хмельницької ОДА про винесення на обговорення членами Громадської ради питання 
формування переліку пріоритетних наборів даних для першочергового оприлюднення. 
Зауважила, що питання відкритих даних є досить важливим, оскільки доступність до 
необхідних для громадськості даних сприяє поширенню демократії, боротьбі з корупцією та 
сприянню економічному зростанню. Водночас, для надання членами Громадської ради 
якісних пропозицій щодо пріоритетних наборів даних є необхідність у глибшому вивченні 
питання. 
Завідувач сектору доступу до публічної інформації Хмельницької ОДА Вінер М.В. 
поінформувала присутніх про те: що таке відкриті дані; які набори даних сьогодні існують; 
ким і як здійснюється оприлюднення у формі відкритих даних; у яких містах України 
створені портали відкритих даних тощо. Запропонувала членам Громадської ради для 
кращого уявлення про формування переліку пріоритетних наборів даних пройти навчання на 
спеціальних тренінгах спільно з фахівцями сектору доступу до публічної інформації. 
Виступили:  
Ковальчук С.А. наголосив на необхідності удосконалення контролю та моніторингу 
оприлюднення відкритих даних з боку фахівців сектору доступу до публічної інформації з 
метою виявлення недоліків, зокрема – неналежного оприлюднення таких даних та 
відсутності практики визначення їх затребуваності. Також Голова Громадської ради доручив 
Бабію В.І. та Марчуку О.І. детальніше вивчити питання щодо пріоритетних наборів даних 
для першочергового оприлюднення та доповісти про це на наступному засіданні. 
Вичавка А.А., Бабій В.І. підтримали думку щодо подальшого вивчення питання про набори 
даних. 
Голосували:  



- про взяття до відома інформації Управління інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю про формування переліку пріоритетних наборів даних для першочергового 
оприлюднення;  
- про доручення Бабію В.І. та Марчуку О.І. на наступне засідання підготувати, за сприянням 
Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, необхідну інформацію 
та пропозиції щодо порядку та способу визначення пріоритетних наборів даних для 
першочергового оприлюднення. 
«За» - 20, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. 
Рішення прийнято. 
 

7.4 Про стан підготовки робітничих кадрів в закладах профтехосвіти, що 
фінансуються з бюджетів міст обласного підпорядкування. 
Слухали:  
Член комітету з питань освіти, культури, молоді, спорту та релігії Гаврилюк О.О. повідомив 
про ситуацію, яка склалася навколо питання непродовження діяльності деяких закладів 
профтехосвіти області, що фінансуються з бюджетів міст обласного підпорядкування. За 
інформацією з різних джерел частину з цих закладів з метою оптимізації планують закрити. 
Подальша доля учнів та викладацького складу, наразі, невідома. Гаврилюк О.О. 
запропонував розглянути на найближчому засіданні питання про можливе закриття 
зазначених закладів профтехосвіти області та запросити для обговорення цього питання 
представника комісії з питань освіти, науки, культури, молодіжної політики, спорту і 
туризму Хмельницької обласної ради та Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА. 
Виступили:  
Ковальчук С.А. запропонував Гаврилюку О.О. підготувати до наступного засідання 
Громадської ради пропозиції для обговорення піднятої ним проблеми. Також Голова 
наголосив на необхідності попереднього опрацювання на засіданні комітету з питань освіти, 
культури, молоді, спорту та релігії питання стосовно подальшого майбутнього даних 
закладів, колективів, які там працюють та запрошення осіб, котрі причетні до ідеї закриття 
закладів профтехосвіти на теренах області. 
Голосували: про взяття до відома інформації про стан підготовки робітничих кадрів в 
закладах профтехосвіти, які фінансуються з бюджетів міст обласного підпорядкування. 
«За» - 20, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. 
Рішення прийнято. 
 

7.5 Про визначення дати наступного засідання ГР. 
Слухали:  
Ковальчук С.А. запропонував провести наступне засідання Громадської ради 25 липня 2019 року. 
Голосували: про визначення 25 липня 2019 року наступною датою засідання Громадської 
ради. 
«За» - 20, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. 
Рішення прийнято. 
 
 
Голова Громадської ради                                                                                          С.А. Ковальчук 
 
Секретар                                                                                                                      О.В. Осарчук 
 
 
 
 
 
 
 
 


