
протокол л! 4
Засiдання Громадськоi рали при Хмельницькiй обласнiй державнiй адмiнiстрацiТ

м. Хмельницький
каб.114

22 серлня 201 9 року
11:00

Присутнi: 26 чол.
Вiдсутнi: Бабiй B.I., Богачук В.Я., .Щзюба С.А., Марчук 0.I., MipoHoBa Н.Г., Новак Т.О.,
Проский Л.С., Солтик С.О., Стукан I.M.
Запрошенi:
Бохонська О.В. директор ,Щепартаменту економiчного розвитку промисловостi та
iнфраструктури Хмельницькоi ОДА;
Слiпко О.П. - начальник вiддiлу з питань розвитку пiдприсмництва та регуляторноi полiтики

управлiння з питань розвитку пiдприемництва та споживчого ринку .ЩепартаментУ
економiчного розвитку, промисловостi та iнфраструктури Хмельницькоi ОДА;
Бачинська I.Д. - директор Регiонального фонлу пiдтримки пiдприемництва по ХмельницькiЙ
областi;
Блажиевська В.М. начаJIьник вiддiлу загальноТ середньоi та дошкiльноТ освiти

.Щепартаменту освiти i науки Хмельницькоi ОЩА;
Петричук О.В. - заступник директора,Щепартаменту фiнансiв Хмельницькоi ОДА.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Дналiз iнформацii про виконання у I-My пiврiччi 2019 року Програми розвиТкУ
малого та середнього пiдпри€мництва Хмельницькоi областi на 2019-2020 рОКИ.

Щоповiдае: Щанчак Ольга Василiвна - член Громадськоi ради.
2. Про реалiзацiю проекту <<Право на ocBiry> у закладах охорони здоров'я

Хмельницькоi областi.
,Щоповiдае: Бабiй Сергiй Васильович - голова KoMiTeTy з питань охорони здоров'я та

соцiального захисту.
3. Дкryальнi питання щодо удосконалення надання одноразовот наryральноi

допомоги (пакунок малюка>) для покинутих батьками новонароджених.

Доповiдають: Бабiй Сергiй Васильович - голова KoMiTeTy з питань охорони здоров'я

та соцiальНого захисТу; ГоляК Олена Володимирiвна - член Громадськоi ради.
4. обговорення Порядку фiнансування витрат на поховання або вцшкодування

витрат на здiйснене поховання учасникiв бойових дiй i осiб з iнвалiднiстю внаслiдок
вiйнИ за рахунОк субвенЦiй з обласного бюджету районним бюджетам та бюджетам MicT

обласного значення.
.Щоповiдае: ПетриЧук ОлекСiй Васильович - заступник директора Щепартаменту

фiнансiв Хмельницькоi О!А.
5. Про затвердження Положення про комiтети Громадськоi ради.
ДопоЪiдае: Капiтанець Свiтлана Володимирiвна голова KoMiTeTy з питанЬ

регламенту та органiзацii роботи Громадськоi ради.
б. Про хiд пiдготовки Форуму громадських рад Хмельниччини.

ДопоЪiдають: Вичавка днатолiй Анатолiйович - заступник голови Громадськоi рали
при Хмельницькiй оДА; Щовбуш BiKTop Володимирович - член Громадськоi ради,

7. Рiзне.
7.1 Про визначення дати наступного засiдання ГР.
Доповiдае: Ковальчук Сергiй Дндрiйович голова Громадськоi Ради при

Хмельницькiй ОЩА.



1. Аналiз iнформацii про виконання у I-My пiврiччi 2019 року Програми розвитку
малого та середнього пiдприсмництва Хмельницькоi областi на 2019-2020 роки.
Слухали:
!анчак О.В. доповiла про здiйснений аналiз iнформаuii, наданоТ облдержадмiнiстрацiею
кПро стан виконання Програми розвитку малого i середнього пiдприсмництва (далi - МСП)
Хмельницькоi областi на 2019-2020 роки за 1 пiврiччя 20l9 року>. Проведений аналiз, як
за:}начила доповiдачка, дае можливiсть зробити висновок, що в областi проведено ряд досить
вагомих заходiв з рсiзширення сфери дiяльностi маJIого i середнього бiзнесу. Так, варто
вiдмiтити: активiзацiю впроваджоння надання адмiнпослуг через електроннi сервiси та
комунiкацii; покращення якостi надання адмiнпослуг шляхом реатliзацiТ Програми (U-LEAD
з Свропою) та проекту еС (EGOV4UKRAINE), що як пiлотний впроваджуеться в м.
Кам'янець-Подiльський, впровадження cepBiciB кЕлектронний чек>, <Сдине BiKHo>, тощО.
Заслуговуе на позитивну оцiнку лii влали з реалiзацii Програми розвитку МСП у таких
напрямах як: ресурсне та iнформацiйне забезпечення розвитку МСП; залучення суб'сктiв
пiдприемництва до участi в Форумах, дiлових зустрiчах, обмiнах досвiдом з представниками

регiонiв Украiни та iноземних держав; розробка та постiйне оновлення рекламно-iмiджевоi
продукцii та iнформацiйно-презентацiйних матерiалiв про область та ii адмiнiстративно-
територiальнi одиницi; розробка iнвестицiйних паспортiв областi, районiв, MicT обласного

значення з вiдповiдними додатками (зокрема, перелiками земельних дiлянок, яКi

пропонуються для будiвництва промислових об'ектiв, туристично-рекреацiйних комплекСiв,
об'сктiв торгiвлi чи iнших видiв економiчноi дiяльностi, наявних виробничих та офiсних
примiщень), якi можуть використовуватись iнвесторами. Проте, flанчак О.В. зауважила, що
icHye необхiднiсть виваженостi у наданi кредитiв Регiональним фондом пiдтримки
пiдприемництва по Хмельницькiй областi, наJIежностi вiдпрацювання в областi чiткого

механiзму пiлтримки суб'ектiв малого та середнього бiзнесу шляхом здеШевлення

банкiвських кредитiв, звернення уваги на ширше запучення вiтчизняноi фiнансовоТ
пiдтримки МСП (особливо на теренах ОТГ областi). Акцент доповiдачка зробила на потребi
створення та розвитку в областi соцiа_пьних пiдприсмств, до роботи у яких можуть бути
залученнi найбiльш соцiально вразливi групи населення. Щанчак О.В. додал3, Що питання

стосовно соцiального пiдприемництва в УкраiЪi не до кiнця врегульованi законодавчо, аJIе

можливiсть працювати с. Зокрема, в Ощадбанку спiльно iз мiжнародним фонлом WNISEF е

цiльова програма кредитування таких пiдприемств та фiзичних осiб-пiдприсмЦiв, ЩО

класифiкованi як соцiальне пiдприемництво. Також icHyc необхiднiсть СТВОРеННЯ бiЗНеС-

середовища на селi та розвитку так званого кжiночого пiдприемництва).
Висryпили:
Бохонська О.В. та Слiпко О.П. пiдтримали пропозицiТ .Щанчак О.В. СЛiПКО О.П.

запропонувала У подальшому членам Громадськоi ради брати участь у комунiкативних
заходах, де розглядатимуться болючi для МСП проблеми та напрацьовуватимуться рiшення.
також Слiпко О.п. 'зауважила, що у зв'язку з адмiнреформою може серйозно постати

питання центрiв з надання адмiнпослуг. Зокрема, лiквiдацiя I]НАПiВ ПРИ

райдержадмiнiстраuiях та скорочення штатноi чисельностi адмiнiстраторiв таких центрiв без

одночасного створення таких uентрiв в оТГ призведе до HepiBHocTi у мо}кливостях
отримання свосчасних та доступних адмiнпослуг yciMa мешканцями облаСТi.

Бачинська I.Д. повiдомила, що протягом 2016-201 8 poKiB фiнансова допомога бУла НаДаНа 1 1

суб'сктам пiдприсмницькоi дiяльностi у cyMi розмiром 4 889000 грн, а у 2019 - 4 таким

суб'сктам у cyMi розмiром 1700000 грн. KpiM цього додаJIа, rчо фахiвui Регiонального фонду
пiдтримки пiдприсмництва по Хмельницькiй областi прикладають максимум зусиль у
напрямi поширення iнформацii щодо дiяльностi Фонду та надання методичноi допомоги в

оформленi необхiдного пакету документiв для отримання коштiв, а також ретельно здiйснюс

контролЬ щодо дотримання позичаJIьниками логовiрних умов та повернення ними коштlв,

одержаних на поворотнiй ocHoBi з обласного бюджету.
Боярська Л.В., Щробик о.П., ЩовбуШ В.В. У ходi дискУсiТ вiдзначили, що проблем у розвитку
мсП Хмельниччини усе ж залишаеться чимало. I одним з прикрих фактiв € закриття мzLлих

та середнiх пiдприемств та масовий виiзд подолян на роботу за кордон. А тому, це питання



вкрай необхiдно продовжувати всебiчно обговорювати та приймати дiевi рiшення, аби
зупинити трудову мiграцiю з областi. ,Щовбуш В.В. висловив думку щодо необхiдностi
запрошення на засiдання Громадськоi ради пiд час обговорення питань розвитку МСП
представникiв Агенцii регiона;lьного розвитку, I]eHTpy розвитку мiсцевого самоврядування
та АгенцiТ кАстар>, а також готувати i надавати мiсцевим та центральним органам
виконавчоi влади пропозицii за результатами такого обговорення.
Голосували:
- про взяття до вiдома аналiзу iнформацii про виконання у I-My пiврiччi 2019 року Програми
розвитку малого та середнього пiдприемництва Хмельницькоi областi на 2019-2020 роки;
- про подальшу спiвпраuю вiддiлу з питань розвитку пiдприемництва та регуляторноi
полiтики управлiння з питань розвитку пiдприемництва та споживчого ринку ,Щепартаменту
економiчного розвитку, промисловостi та iнфраструктури Хмельницькоi О.ЩА, Громадськоi

ради при Хмельницькiй ОДА та iнших у вирiшеннi питань щодо розвитку МСП
Хмельниччини;
- про доручення .Щанчак О.В. пiдготувати та надiслати народному депутату Лабазюку С.П.
лист-прохання про необхiднiсть iнiцiювання розгляду та пiдтримки проекту Закону УкраiЪи
пПро соцiальнi пiдприемства>.
<За> - 26; <Проти> - 0; кУтримались> - 0.

Рiшення прийнято.

2. Про реалiзацiю проекту <<Право на ocBiry>> у закладах охорони здоров'я
Хмельницькоi областi.
Слухали:
Бабiй С.В. нагадав присутнiм, шо Громадська рада при Хмельницькiй ОДА вiдповiдно до
абз. 4 л. 3 Положення про Громадську раду, затвердженого рiшенням голови
облдержадмiнiстрачii вiд 18.07.2019 Ns542l2019-р здiйснюс громадський монiторинг за

дiяльнiстю облдержадмiнiстрацii, зокрема у частинi виконання if структурними пiдроздiлами
нормативно-правових aKTiB центральних органiв виконавчоi влади. Так, у зв'язку З

важливiстю питання органiзачii та забезпечення навчання у лiкарнях для дiтей, KoTpi за

станом здоров'я змушенi тривалий час перебувати на лiкуваннi у медичних закладах,

KoMiTeToM проведено монiторинг. ,,Щоповiдач повiдомив, що монiторинг згаданого питання в

областi засвiдчив поступове вирiшення проблеми навчання дiтей у лiкарнях.
Блажисвська В.М. повiдомила присутнiм про ситуацiю в областi щодо готовностi у 2019-

2020 навчальномУ роцi надаВати ocBiTHi послуги дiтям шкiльного BiKy, якi перебувають на

стацiонарНому лiкуВаннi У закладаХ охоронИ здоров'я. Зокрема, на початку доповiдачка
зупинилась на особливостях органiзацii такого навчання, KoTpi прописанi вiдповiдним

Положенням. Потiм додала, що: з керiвництвом Обласноi дитячоi лiкарнi вiдбУЛОСЯ

обговорення можливостей органiзачiйно-технiчного забезпечення надання ocBiTHix послуг;

навчання здiйснюватимуть педагоги Хмельницькоi СЗШ J\bl8 I-пI ступенiв iM. В.Чорновола;

форму навчання обрано iндивiдуальну та поiнформовано про таку можливiсть батькiв, ДiТИ

якЙх перебувають на лiкуваннi; пiдготовлено 2 класнi кiмнати для проведення, за потреби,

групових занять. Також мiсцевим бюджетом вже передбачено оплату працi вчителям-

предметникам.
Висryпили:
Вичавка д.д., Голяк О.В., Гаврилюк О.О. долучились до обговорення та висловили думку

щодО покращеннЯ iнформуваннЯ громадськостi областi про можливiсть дiтей, KoTpi

перебуваЮть тривчlлИй чаС у лiкарнi, отримати ocBiTHi послуги.
Голосували:
- npo u."rrя дО вiдома iнформацii про реаrriзацiю проекту <Право на ocBiTy>) у закладах

охорони здоров'я Хмельницькоi областi;
- про доручення Бабiю с.в. здiйснити монiторинг iнформованостi громадськостi

Хмельниччини про можливiсть отримання ocBiTHix послуг у лiкарнях для дiтей, KoTpi за

станом здоров'я змушенi тривалий час перебувати на лiкуваннi у медичних закладах.

кЗа> - 26; <Проти> - 0; <Утримались> - 0.

Рiшення прийнято.



3. Акryальнi питання щодо удосконалення надання одноразовоТ наryральноi
допомоги (пакунок малюка) для покинутих батьками новонароджених.
Слухали:
Голяк О.В. доповiла, що KoMiTeToM з tIитань охорони здоров'я та соцiального захисту
Громадськоi ради при Хмельницькiй О!А проведено аналiз проблеми недосконалостi
порядку видачi одноразовоi натуральноi допомоги (пакунок маJIюка), про що свiдчать
нарiкання батькiв Хмельниччини. !оповiдачка нагадал?, що згiдно з Порядком надання при
народженнi дитини одноразовоi натуральноi допомоги (пакунок малюка> (далi - (пакунок

мЕIJIюкаD), затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 20 червня 2018 р.
Nq 512, цитуемо: <Якщо батьки, родичi вiдмовилися вiд новонародженоi дитини в

пологовому булинку (вiддiленнi), допомога (пакунок малюка) надасться патронатному
вихователю, який здiйснюватиме догляд за новонародженою дитиною>. Але насправдi,
покинута дитина отримуе патронатного вихователя у момент оформлення if у булинок

дитини. Оскiльки, як зауважила Голяк О.В., TaKi дiти не завжди народжуються здоровими та

доношеними, то першi мiсяцi свого життя вони змушенi перебувати на етапi виходжування у
дитячих закладах охорони здоров'я i не можуть отримати такоi потрiбноi iм допомоги. А на

момент потрапляння малюка у булинок дитини деякi речi та засоби гiгiени з (пакунка

малюка) стають уже непотрiбними цiй дитинi. I TaKi випадки - непоодинокi. .Що приклаДУ, У
педiатричне вiддiлення для недоношених дiтей Хмельницькоi мiськоi дитячоi лiкарнi досить
часто потрапляють малюки, яким змушенi допомагати у виходжуваннi волонтери, KoTpi, З

певних причин, не можуть отримати (пакунок м€lлюка) для таких новонароджених.

Бабiй С.В. повiдомив про ще одну проблему, яка полягас у TiM, що (пакунок маJIюка)

вида€ться на момент виписування дитини з пологового будинку. Однак, така процедура не

схвалюеться батькамл Хмельниччини, так як (пакунок малюка) мiстить речi та засоби

гiгiени для малюкiв, що потрiбнi уже на момент народження дитини i якi батьки змушенi все

одно купувати, готуючись до пологiв.
Висryпили:
Ковальчук С.А., Маланчак Л.I., Капiтанець С.В. пiдтримали важливiсть обговорюваноi
проблеми та пропозицiю KoMiTeTy з питань охорони здоров'я та соцiального захисту
Громадськоi рали при Хмельницькiй ОДА щодо звернення до Уповноваженого Президента

Украiни з прав дитини Миколи Кулеби про перегляд Порядку надання при народженнi

дитини однорtвовоi натуральноi допомоги (пакунок малюка) та внесення деяких змiн у
процедуру видачi (пакунка малюка) для покинутих батьками новонародх(ених та у термiни
видачi (пакунка малюка)) yciM новонародженим.
Голосували: про доручення Голяк О.В. пiдготувати та направити лист Уповноваженому
Президента Украiни з прав дитини Кулебi М.М. з пропозицiями щодо удосконалення
надання одноразовоi натуральноТ допомоги (пакунок ма!,Iюка) для покинутих батьками
новонароджених.
кЗа> - 26; <Проти> - 0; <Утримались> - 0.

Рiшення прийнято.

4. Обговорення Порядку фiнансування витрат на поховання або вiдшкодування
витрат на здiйснене поховання учасникiв бойових дiй i осiб з iнвалiднiстю внаслiдок
вiйни за рахунок субвенцiй з обласного бюджету районним бюджетам та бюджетам MicT
обласного значення.
Слухали:
Петричук О.В. ознайомив присутнiх з текстом розпорядження щодо затвердження Порядку

фiнансування витрат на поховання або вiдшкодування витрат на здiйснене поховання

учасникiв бойових дiй i осiб з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни за рахунок субвенцiТ з обласного
бюджету районним бюджетам та бюджетам MicT обласного значення (далi - Порядок).

.Щоповiдач коротко зупинився на основних змiнах та доповненнях у ПорядкУ. ТаКОЖ



поiнформував присутнiх про розмiр коштiв (це - 54l 444 грн), шо закладенi обласним
бюджетом на здiйснення таких поховань. Зокрема, повiдомив, що у 2019р. суму грошей на
поховання l особи збiльшено у порiвняннi з минулим роком на9OYо i вонастановить 26З|,З
грн (у 2018 * 1410 грн)..Щля визначення розмiру суми на поховання бралась до уваги
iнформацiя з районiв областi та з iнших областей. Петричук О.В. надав у розрiзi З-х poKiB
iнформацiю про кiлькiсть осiб, яким вiдшкодовано витрати на поховання. Так,
вiдшкодування отримilли: у 201бр. - 424 особи, у 20|7 р. - 382 особи тау 2018 р. - 307 осiб.
KpiM цього, доповiдач розповiв про процедуру перерахування субвенцii з обласного бюджету
раЙонним бюджетам та бюджетам MicT обласного значення згiдно з помiсячним розписом,
тощо. Звернувся до присутнiх з проханням пiдтримати запропонований проект Порядку.
Висryпили:
Авакян С.Г., Боднар О.В., Мельник М.П., Люлюкун В.Г., Марущак I.I. взяли участь в
обговоренi питання,та, за результатом дискусii, висловили cyMHiB щодо достатностi
фiнансування витрат на поховання або вiдшкодування витрат на здiйснене поховання,
оскiльки названi доповiдачем суми грошей не вiдповiдають реальним витратам на
поховання. Мельник М.П. зробив уточнення з приводу, прописаного у Положеннi, повного
чи часткового вiдшкодування коштiв родичам (iншим особам), якi здiйснювали поховання
померлих (загиблих) учасникiв бойових дiй i осiб з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни.
Ковальчук С.А. висловився з приводу пiдтримки представленого Положення у
запропонованiй редакцii та запропонував провести KoMiTeTy з питань взаемодii з учасниками
бойових дiй, добровольцями та волонтерами монiторинг Lцодо визначення середньоi цiни
ритуальних послуг, пов'язаних iз похованням померлих (загиблих) осiб.
Голосували:
- про пiдтримку Громадською радою при Хмельницькiй О!А Порядку фiнансування витрат
на поховання або вiдшкодування витрат на здiйснене поховання учасникiв бойових дiй i осiб
з iнвалiднiстю внаслiдок вiйни за рахунок субвенцiй з обласного бюджету районним
бюджетам та бюджетам MicT обласного значення, у запропонованiй редакuiТ;
- про доручення Мельнику М.П. провести у районах та MicTax обласного значення
Хмельниччини монiтЬринг щодо визначення середньоi цiни ритуальних послуг, пов'язаних
iз похованням померлих (загиблих) осiб.
<За> - 26; кПроти> - 0; <Утримались> - 0.

Рiшення прийнято.

5. Про затвердження Положення про комiтети Громадськоi ради.
Слухали:
Капiтанець С.В. повiдомила присутнiм про завершення роботи над проектом Положення
про комiтети Громалськоi ради при Хмельницькiй О!А. ,Щане положення опрацьоване yciMa
комiтетами Громадськоi ради, yci пропозицii та зауваження, висловленi на попереднiх
засiданнях ради та у робочому порядку, обговоренi та в остаточнiй редакцiТ BpaxoBaHi.

Виступили:
Ковальчук С.А. запропонував пiдтримати Положення про комiтети Громадськоi ради при
Хмельницькiй OffA у запропонованiй редакцii.
Голосували: про затвердження Положення про комiтети Громадськоi ради при
Хмельницькiй ОДА. .

<За> - 26; кПроти> - 0; кУтримались> - 0.

Рiшення прийнято.

б. Про хiд пiдготовки Форуму громадських рад Хмельниччини.
Слухали:
Вичавка А.А. доповiв присутнiм, що у зв'язку з проведенням I Форуму громадських рад
Хмельниччини (да_пi - Форум) до складу робочоi групи з його пiдготовки та проведення
Форуму обрано 8 iT членiв Громадськоi ради. На першому засiданнi 15 серпня 2019 рокУ
вищезгаданоi робочоi групи за участi заступника голови ХмельницькоТ ОДА
Павлишиноi С.А, i начальника управлiння iнформацiйноТ дiяльностi та комунiкацiй З

громадськiстю Хмельницькоi одА Михайловоi I.г. датою проведення Форуму було



визначене 26 вересня 20|9. Також на iм'я т.в.о. голови Хмельницькоi ОЩА Кальнiченка B.I.
та голови Хмельницькоi обласноi ради Загородного М.В. пiдготовленi листи-прохання про
сприяння пiдготовцi Форуму шляхом надання iнформачiйно-технiчноi пiдтримки, а саме -
попереднього та заключного (пiсля затвердження програми Форуму) iнформування (iз
використанням рiзним форм комунiкацiТ) керiвництва районних адмiнiстраuiй, районних рад,
об'еднаних територiальних громад, селищних та сiльських рад, а також громадських рад
Хмельниччини про tIроведення Форуму.
.Щовбуш В.В. повiдомив про проведену пiдготовчу роботу iз формування спискiв присутнiх
на Форумi представникiв виконавчоi влади та громадських рад областi. Також додав, що з

метою якiсноi пiдготовки Форуrу вiдбулися попереднi телефоннi розмови з керiвниками
громадських рад при РЩА, де TaKi ради cTBopeHi та функrriонують.
Висryпили:
Ковальчук С.А. закликав ycix членiв Громадськоi ради, за можливостi, включитись у роботу
з пiдготовки Форуму та допомагати членам робочоi групи, а Вичавцi А.А. - продовжувати
координувати yci етапи пiдготовки заходу мiж членами робочоi групи та посадовцями
ХмельницькоI О[А.
Голосували: про взяття до вiдома iнформацiI про хiд пiдготовки форуму Громадських рад
хмельниччини.
кЗa> - 26; <Проти> - 0; <Утримались> - 0.

Рiшення прийнято.

7. Рiзне
7.1 Про визначення дати наступного засiдання ГР.

Слухали:
Ковальчук С.А. запропонував провести наступне засiдання Громалськоiради 19 вересня 2019

року.
Голосували: про визначення l9 вересня 2019 року наступною датою засiдання Громалськоi

ради.
r<За> - 26; <Проти> - 0; <Утримались> - 0.

Рiшення прийнято.

Голова ГромадськоТ рали

Секретар

С.А. Ковальчук

С.В. Капiтанець


