
протокол лъ 5

ЗасИаннЯ ГромадсЬкоТ ралИ при Хмельницькiй обласнiй державнiй адмiнiстрацii

м. Хмельницький
каб.1 14

19 вересня 2019 року
1 l:00

Присутнi: 20 чол., з яких Вичавка А.А. - дистанцiйно.
Вiдсутнi: двакяН С.Г., БабiЙ С.В., Велев А.М., Щзюба С.А., Маланчак Л.I., Марущак I.I.,

Мелiник м.п., Новак Т.О., Проский Л.С., Сагайдак Г.д., Слюсарук С.Б,, Солтик С,О,,

Степанова Н.В., Стукан I.M., Яримюк А.С.
запрошенi: Стасюк оксана Володимирiвна * начальник вiддiлу бюдх<етних установ
виконавчого апарату Хмельницькоi обласноi ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. OcHoBHi проблемнi питання у пiдготовцi житлово-комунального господарства

областi до роботи у зимовий перiод 2019-2020 р.
Доповiдае: БоднаР ольга BiKTopiBHa - член Громадськоi ради,
2. Iнформаuiя про розгляд питання щодо екологiчного стану водних pecypciB

(поверхневих водойм) та оренди водних об'скгiв облаgгi на засiданнi колегii Хмельницькоi
одА.

!оповiдае: MipoHoBa Наталiя ГеннадiiЪна - голова KoMlTeTy з питань екологll та

природних pecypciB.

З. Про включення до складу конкурсноТ KoMicii для проведення конкурсу на

посади директора Обласнот бази спецiального медичного постачання та начальника

ХмельниЦькогО обласного бюро судово-медичноi експертизи членiв Громадськоi ради.

доповiдае: cTacrok оксана Володимирiвна - начальник вiддiлу бюджетних установ
виконавчого апарату Хмельницькоi обласноТ ради.

4. Про хiд пiдготовки форуму Громадських рад Хмельниччини.

Щоповiдаrоть: Ковальчук Сергiй Дндрiйович голова Громалськоi ради при

Хмельницькiй ОДД; Вичавка Анатолiй Анатолiйович _ заст)цIник голови Громалськоi рали

при Хмельницькiй ОДА.
5. Рiзне.
5.1 Про результати участi у роботi регiонального круглого столу <<Заходи

змiцнення ловiри мiж органами влади та органiзацiями громадянського суспiльства>>.

.ЩоповiлаС: Капiтанець Свiтлана ВолодИмирiвна - голова KoMiTeTy з питанЬ РеГЛаI\4еНТУ

та органiзачiТ роботи Громалськоi ради.
5.2 Щеяка iнформачiя про виконання рiшень, прийнятих за результатами розгляду

питань на попереднiх засйаннях ГР.
.щоповiдае: Капiтанець Свiтлана Володимирiвна - голова koMiTeTy з питань регламенту

та органiзацii роботи Громадськоi рали.
5.3 Про визначення дати наступного засiдання ГР.
Доповiдас: Ковальчук Сергiй Анлрiйович - голова Громадськоi рали при Хмельницькiй

одА.

1,. OcHoBHi проблемнi питання у пiдготовцi житлово-комунального fосподарства

областi до роботи у зимовий перiод 2019-2020 р.
Слухали:
Боднар О.В. повiдомила, що на засiданнi колегii Хмельницькоi ОЩА 29 серПНЯ 20|9 За

рaaупiruru*и обговорення питання пiдготовки житлово-комунального господарства областi

до роботи у зимовий перiол 2019-2о2О р. чя пiдготовка була названа належною i такою,

*orpu перебувае на постiйному контролi обласнот державнот адмiнiстрацii, ii галузевих

.rру*rур""х пiдроздiлiв. Проте, як зазначила доповiдачка усе ж iснують серйознi проблеми.

зокрема, це: заборгованiсть пiдприсмств за спожиту електроенергlю та газ, а також



заборговаНiсть насеЛення за наданi послугИ пiдприсмствамI{ ЖКГ; вкрай низька заробiтна

ппЙ працiвникiв сфери жкг, що спричиняе вiдтiк квалiфiкованих кадрiв.

Висryпили:
Богачук В,Я., БабiЙ B.I., .Щовбуш В.В., ,Щанчак о.В., Семенюк Т.Ю. висловились з приводу

обговорюваного питання, назвали ще низку проблем, пов'язаних iз дiяльнiстю пiдприемств

жкг та наголосили на необхiдностi додаткового розгляду даного питання порядку денного

спiльно зi спецiа,riстами управлiння житлово-комунального гOспOдарства

облдержалмiнiстраuiТ.
ковапьчук с.д. запропонував перенести питання щодо проблем пiдготовки житлово-

комунального господарства областi до роботи у зимовий перiол 2019,2020 р. на додатковий

ро.iп"д i включити його у порядок денний наступного засiдання Громадськоi ради,

Голосували:
- про додатковий розгляд питання щодо проблем пiдготовки житлово-комунального

.о.подuр.rва областi ло роботи у зимовий перiод 2019-2020 р. шляхом включення його у

порядок денний наступного засiдання Громадськоi ради;питання
- про дорУченнЯ головi KoMiTeTy з питанЬ паливно-еНергетичного комплексу, промисловост1,

житлово-КомунальнОго госпоДарства та пiдприсмництва ГромадськоТ рали Боярськiй Л,В,

пiдготувати та направити начальнику управлiння житлово-комунального господарства

облдержадмiнiстрацii лист-запрошення на наступне засiдання ГромадськоI рали,

кЗa> - 20; кПроти> - 0; <Утримались> - 0.

Рiшення прийнято.

2. Iнформачiя про розгляд питання щодо екологiчного стану водних pecypciB

(поверхневих водойм) та оренди водних об'скгiв областi на засИаннi КОЛеГii ХМеЛЬНИЦЬКОi

одА.
Слухали:
MipoHoBa н.г. короткО виклала iнформацiю про екологiчний стан водних ресурсlв
(поверхневr* uодойr) та оренли водних об'ектiв областi. ,Цана iнформацiя, як зазначила

допоuiдu"п а, булаозвучена на засiданнi колегii Хмельницькоi О.щА, що вiдбулося 29 серпня

2019 року (повний текст висвiтлення даного питання розмiщено На СаЙТi ХМеЛЬНИЦЬКОТ

одд). йiропо"u Н.Г. зауважила, що, наразi, до основних водних проблем областi, як

прозвучаЛо на засiданнi колегii, можна вiднестИ TaKi: потРапляннЯ у рiчки значного обсягу

.uбруд,rтo"альних речовин унаслiдок скидiв зворотних вод i площинного змиву; надмiрне

р..упЬ"urня рiчкоЪого стоку (створення штучних водних об'ектiв), шо спричиняе додатковi

витрати води на випаровування, уповiльнення водообмiну i, як наслiдок, погiршення якостi

води i дегралачiю русел. Основними забруднювачами поверхнеВИХ ВОДОЙМ е СКИДИ

установами та органiйiями житлово-комунальнот сфери. Викликас занепокосння й те, що у

MicTax Хмельницький, Кам'янець-Подiльський, Славута та Шепетiвка очищення зворотних

вод проводиться в межах нормативних покzlзникiв, але через фiзичне та моральне зношення

очиснi споруди потребують реконструкцii. Подiбнi проблеми iснують i у селищах мiського

типу БiлоГф, Вir"пi"цi, Л.rr.riв, Ярмолинцi. Щодо питання оренди водних об'сктiв областi,
.го tru сьогоднi ХмельниЦька обласНа державНа адмiнiсТрачiЯ передzrла в оренду 70 водних

об'ектiв у комплексi iз земельними дiлянками: за перiод 201з-2011 poKiB укладено 14

договорiв, у 2018 poui - ЗЗ, з початку 2019 - 2з. За iнформацiсю.Щержавного агентства

uодп"* pecypciB УкраТни, погоджено 10 договорiв оренли водних об'сктiв, укладених

op.urur'плi.ц.uо.о самоврядУвання. На 01 серпня 2019 рокУ розроблено та затверджено 186

пЪспортiв водних об'сктiв, з яких 153 розроблено на замовлення обласноi державноi

адмiнiстрацii. Разом з тим, встановлено порушення окремими орендарями у Красилiвському

та Хмельницькому районах прав на загальне водокористування громадян (купання, плавання

на човнах, любительське i спортивне рибальство), використання значно бiльшот земельнот

дiлянки, нiж зазначено У договорi оренди, укладення декiлькох договорlв оренди земельних

дiлянок водного фо"ду на пiдставi одного розпорядчого документа та нецlльове

використанr" ..*.пЪних дiлянок, Тобто. yci вишезазначенi та й iншi ранiше обговоренi

екологiчнi проблеми потребують втручання громадськостi. Враховуючи це, MipoHoBa Н,Г,



запропонУвала звернутись з листом до секретаря робочоi групи з розробки Стратегii

p".io"-""oro роr""тку хмельницькоi областi на 2020-2027 з пропозицi" y:iry:i
ъкологi.rну безпеку та збереження навколишнього природного середовища як стратегlчну

цiль, оскiльки цi проблеми е важливими для мешканцiв Хмельниччини i ix вирiшення ма€

бути одним з прiоритетних.
Висryпили: Боярська Л.В., Богачук В.Я. та Боднар о.В. висловились щодо ситуацii, котра

скJIалась довкола питань переукладання договорiв про оренду cTaBKiB та змiни BapTocTi

оренди. Присутнi члени Громадськоi рали також пiдтримали пропозицiю MipoHoBoi Н,Г, про

пiдготовкУ вищезгаданогО листа секретарю Робочоi групи з розробки Стратегii

регiонального розвитку ХмельницькоТ областi на 2020 -2027 .

Голосували: про лоручення головi KoMiTeTy з питань екологiI та природних pecypciB

ГромадськоТ рали МiрЙовiЙ Н.Г. пiдготувати та направити лист Флентiну с.в. - секретарю

робочоi групи . роrръбп, Стратегii регiонального розвитку Хмельницькот областi на2020-

2027 з пропозицiЬю виокремити у СтратегiТ екологiчну безпеку та збереження

навколишнього природного середовища як стратегlчну цlль,

кЗа> - 20; кПроти> - 0; <Утримались> - 0,

Рiшення прийнято.

3. Про включення до складу KoнKypcHoi KoMicii для проведення конкурсу на

посади директора обласноi бази спецiального медичного постачання та начальника

Хмельницького обласного бюро судово-медичноi експертизи членiв ГромадськоТ рали,

Слухали:
стасюк о.в. повйомила що вiдповiдно до закону украiъи <основи законодавства украiни про

охоронУ здоров'я>, постановИ КабiнетУ MiHicTpiB Украiни вiд27 грудня 2017 року Nчl094 <Про

a-u"рд*"rr"" Порялку проведення конкурсу на зайняття посади керiвника державного,

комунальНого зrtкJIадУ охорони здоров'я> та Порядку призначення i звiльнення з посад керiвникiв

пiдlриемств, устано; закладiв, органiзачiй - об'сктiв спiльноi власностi територiальних громад.

селищ, сiл, MicT Хмельницькоi областi, затвердженого рiшенням обласноi рали вiд2| квiтня 2016

року }Ф48 -5120|6 (зi змiнами), обласною радою плануеться оголошення конкурсу на

iамiщення вакантних посад директора обласноi бази спецiального медичного постачання та

начальника Хмельницького обпu."о.о бюро судово-медичнот експертизи. Для проведення

згаданого конкурсу необхiдно залучити представникiв Громадськот ради при Хмельницькiй

ОЩА ло роботи у склалi конкурсноi KoMiciT.

Висryпили: Ковальчук С.Д., kапiтанець С.В., Богачук В.Я., Семенюк Т,Ю" Люлюкун В,Г,

надалИ cBot пропОзицii щодо кандидатуР для включення у склад вищезгаданоi конкурсноi

koMicii. За результатами обговорення кожноi iз кандидатур були остаточно визначенi для

роботи у склалi конкурснот комйiт для проведення конкурсу на посади керiвникiв обласнот

ь*' спецiального медичного постачання та Хмельницького обласного бюро судово-

медичноi експертизИ TaKi членИ ГромадсьКоТ рали: Боярська Л.В., .Щанчак о,В" Богачук В,Я,,

ЛюлькуН в.г. СеменюК т.ю. та БенькаловиЧ я.м. Голова ГромалськоТ ради

ковальчук С.д., враховуючи досягнення згоди щодо висунутих кандидатур, запропонував

проголосувати пакетно.
Голосували:
_ про включення до складу конкурсноi KoMicii для проведення конкУРСУ :а ПОСаДУ ДИРеКТОРа

обласноi бази спецiального медичного постачання таких представникiв Громадськоi ради

при ХмелЬницькiЙ ОДД: Боярська Л.В.,.ЩанЧак о.В. та Богачук В.Я.;

- прО включення дО складУ конкурсноi KoMiciT для проведення конкурсу на посаду

"uu-"r"*a 
Хмельницького обласного бюро судово-медичноi експертизи таких

представникiв Громалськоi ради при Хмельницькiй ОЩА: Люлькун В,Г" Семенюк Т,Ю, та

Бенькалович Я.М.
кЗa> - 20; <Проти> - 0; <Утримались> - 0,

Рiшення прийнято.



4. Про хц пцготовки форуму Громадських рад Хмельниччини,

СЛУХаЛИ: 
гтппiп пписчтнiм ппо злiйсненi основ идо проведення I

Ковальчук С.А. доповiв присутнiм про здiйсненi ocHoBHi пiдготовчt крок

Форуму громадських рад Хмельниччини. д саме: остаточно сформовано та узгоджено

n.p*i* учасникiв Форуму, оприлюднений прес-релiз про проведення заходу, виготовлено

канцелярську проду*ць'lру.rки i блокrоrrf та банер з логотипом Форуму, пiдготовленi

тексти листiв-запрошень та текст Меморандуму про спiвпраuю мiж громадськими радами

при обласнiй та районних державних адмiнiстрацiях, обласною та районними державними

адмiнiстрацiями, органами мiсцевого самоврядування. Також, як повiдомив голова,

вiдпрацьований .rор"доп ведення Форуму та визначеннi вiдповiдальнi особи за певнi

напрями його роботи.
Висryпили:
ЩовбуШ В.В. довiВ до вiдома присутнiХ порядоК веденнЯ ФорумУ та цlльову аудиторlю

au*оду.КапiтанеЦь С.В. наголосиЛа на важливостi присутностi членiв Громадськоi ради при

Хмельницькiй ОДД на Форумi, позаяк у захолi зголосилися взяти участь представники

громадських рад з iнших регiонiв, що передбачае нагоду обмiну досвiдом з колегами,

Голосування:
- про взяття до вiдома
Хмельниччини;
- про дор)л{ення головi робочоi
пiдготовчий етап Форуму;
- про доручення Капiтанець С.в. узагальнити надану

iнформаuiю про проблемнi для областi питання (за

озвучення цiсi iнформацii пiд час роботи Форуму.
<За> - 20; <Проти> - 0; кУтримались> - 0.

Рiшення прийнято.

5. Рiзне.
5.1 Про результати участi у

змiцнення довiри мiж органами влади

iнформацii про хiд пiдготовки форуму Громадських рад

групи з пiдготовки Форуму Вичавцi А,А, завершити

, головами KoMiTeTiB Громадськоi рали
напрямами роботи KoMiTeTiB) з метою

роботi регiонального круглого столу <<Заходи

та органiзацiями громадянського суспiльства>>,

Слухали:
КапiтанецЬ С.В. поiнформуваJIа членiв ГР про те, що l7 вересня 20|9 у Вiнницi вiдбувся

круглий стiл <заходи iмiцнення ловiри мiж органами влади та органiзацiями громадянського

.y.ninu.rua>. Захiд органiзовано Офiсом Координатора проектiв оБсс в ykpaiHi спiльно з

Сiбi"о' ПрезиденТа УкраiнИ та MiHicTepcTBoM молодi та спорту УкраТни у рамках проекту

кЗмiцненНя спромОжнЬстi УрядУ Украiни та органiзачiй громадянського суспiльства

ефективнО спiвпрачЮвати). Bi! ГромалiькоТ ради при Хмельницькiй О!А на круглому столi

були присутнi Ковальчук С.А., Осарчук О.В., Бабiй B.I. та Капiтанець С.В. ПiД ЧаС ЗаХОДУ

.rnan" рuд, поaпайомились та поспiлкувались про налагодження подальшоi спiвпрачi зi

спiкерами, а саме: ольгою Озьорною - Коорлинатором проектiв оБсС в YKpaiHi та

Володимиром Максимовичем представником Офiсу Презилента Украiни, Гарними

зtlлишились враження i вiд отриманоi iнформаuii спiкерiв: Полiни Нетюхи - директора

Украiнського форуму благодiЙникiв, Наталii Климовоi менед}керИ комунiкаuiЙ та

орiанiзачiй"о.о pb.""rny, ICAP <Сднання> та Iрини Гучал директора БО МБФ

<украiнська бiржа благодiйностi>. .Щоповiдачка зауважила, що TaKi ЗУСТРiЧi ЛИШе СПРИЯЮТЬ

змiцненню до"iр" мiж органами влади та органiзацiями громадянського суспiльствu: А,

запропонований у холi пру.по.о.столу дiалог щодо рекомендацiй стандартiв якостi та

нrlлежного врядування для органtзацiй громалянського суспiльства на ocgoBi iснуючлtх

мiжнароднIlх практик, допоможе розбуловi громадських органiзаuiй та формуванню iх

внутрiшньоi полiтики.
Голосування: про взяття до вiдома iнформачiТ про результати участi членiв Громадськоi

ради У роботi регiонального круглого столу <заходи змiцнення довiри мiж органами влади та

органiзацiями громадянського суспiльства>,



<Зa> - 20; <Проти> - 0; <Утримались> - 0.

Рiшення прийнято.

5.2 Щеяка iнформаuiя про виконання рiшень, прийнятих за результатами розгляду

питань на попереднiх засЦаннях ГР,
СЛУХаЛИ: 

rRёпя по вiпома ппр IeHb, прийнятих закапiтанець с.в. довела до вiдома присутнiх ситуацlю щодо виконання рlш

результатамИ розглядУ питанЬ на попереднiХ засiданняХ гр, Зокрема, не до кiнця

""Дra""rи 
з об'сктивних причин залишаються TaKi питання: надання членами Громадськоi

pui, пропозицiй щодо прiоритетних наборiв даних для першочергового ",р"yо1_:::::
"nnlo.rarn" 

членiв Громадськоi ради до складу консультативних, дорадчих та 1нших

допомiжнИх органiв, якi функцiонують при Хмельницькiй облдержадмiнiстрачii у розрiзi

структурнr* riдро.дiлiв (члени Гр булуть або вже включенi до складу t5 iз З4 дорадчих

органiв, пропонованих згiднО Листа Гi' вiд 09.08.2019 р. Ns16); внесення на розгляд засiдання

колегii обласноi державнот адмiнiстрацiт питання про хiд виконання Програми боротьби з

амброзiеЮ.rопrrоп".тою та iншимИ бур'янамИ у Хмельницькiй областi на 2018-2022 роки,

ТакоЖ доповiдачка нагадала.rрr.уr"ir, шо 24 вересня 2019 року вiдбудеться засiдання

колегii ХмельницькоТ О.ЩД, де розглядатимуться серед iнших питання про внесення змiн до

обласного бюджету та про стан надання соцiальних послуг в областi

Голосуван"", ,rро u."rr" до вiдома та врахування у подальшiй роботi iнформачiТ про

виконання рiшень, прийнятих за результатами розгляду питань на попереднiх засiданнях Гр,

<За> - 20; <Проти> - 0; <Утримались> - 0.

Рiшення прийнято.

5.3 Про визначення дати наступного засiдання Гр,
Слухали:
Ковальчук С.А.
року.
Голосували: про визначення 17 жовтня

ради.
rrЗа> - 20; кПроти> - 0; <Утримались> - 0.

Рiшення прийнято.

Голова Громалськоi ради

Секретар

запропонував провести наступне засiдання Громалськоi рали 17 жовтня 2019

2019 року наступною датою засiданrrя Громалськоi

С.А. Ковальчук

С.В. Капiтанець


