
ПРОТОКОЛМбзДодаткомА
Засiдання Громадськоi ради при Хмельницькiй обласнiй державнiй адмiнiстРаЦii

м. Хмельницький
малий сесiйний зал

17 rковтня 2019 року
l l:00

заступник начальника управлiння
обласноi державноi адмiнiстрацii;

Присутнi: 24 чол.
Вiдсутнi: Бабiй B.I., Бабiй С.В., Бенькitлович Я.М., Щзюба С.А., Люлькун В.Г,, Марчук 0.I.,
Мельник М.П., MipoHoBa Н.Г., Новак Т.О., Проский Л.С., Яримюк А.С.
Запрошенi:
Нагорiчний Ю.I. - заступник начаJIьника управлiння * начаJIьник вiдцiлу житловоi полiтики
та комунального господарства управлiння житлово-комунального господарсТВа
ХмельницькоТ обласноТ державноi адмiнiстрацiТ;
If,имбалюк С.Д. - завiдувач сектору з питань культури, мистецтва, навчальних закJIадiв та ryризмУ
управлiння культури, нацiональностей, релiгiй та т}ризму ХмельницькоI обласноi державноi
адмiнiстрачii;
Лlкiна Т.В. - голова ГР кГромадська Палата Хмельницькоi областi>.

Iншi присугнi:
Лисак Н.В. - начальник вiддiлу економi.шою аналiзу управлiння житлово-комУналЬнОГО

господарства ХмельницькоТ обласноТ державноТ адмiнiстрацii;
стан Т.с. - заступник директора Хмельницького обласного науково-методичного центру
культури i мистештва;
совинська т.о. - методист вищоi категорii Навчально-методичного вiддiлу мистецьких
навчаJIьних закладiв та пiдвищення квалiфiкацii Хмельницького обласного наУКОВО-

методичного центру культури i мистецтва;
Луценко М.О. - голова Обласноi органiзацii профспiлки працiвникiв культУри.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Проблемнi питання у пiдготовцi житлово-комунального господарства областi До

роботи у зимовий перiол 2019-2020 р.
Доповiдають: Нагорiчний Юрiй Iванович

житлово-комунального господарства Хмельницькоi
Боднар Ольга BiKTopiBHa - член Громадськоi ради.

2, Розгляд звернення голови ГР <<Громадська Палата Хмельницькоi ОбЛаСТil)

Лукiноi Т.В. щодо негативних наслiдкiв реформування мистецькоТ освiти.

Доповiдають: Ряба Валентина Степанiвна * голова KoMiTeTy з питань освiти, кульТУРи,
молодi, спорту та релiгii; Щимбалюк Свiтлана Щмитрiвна - завйувач сектору з питанЬ

культури, мистецтва, навчальних закладiв та туризму Управлiння культури, нацiОна-гtьноСтей,

релiгiй та туризму Хмельницькоi ОДА; Лукiна Тетяна Володимирiвна ГОЛОВа

ГР кГромадська Па,лата Хмельницькоi областi>.

3. Про результати проведення I Форуму громадських рад Хмельниччини.
Доповiдае: Ковальчук Сергiй Андрiйович - голова Громадськоi рали при ХмельницькiЙ

одА.
4. Розгляд заяви члена Громадськоi ради при Хмельницькiй ОДА НОваК Т.О.

Доповiдае: Ковальчук СергiЙ Андрiйович * голова ГромалськоТ рали при Хмельницькiй
одА.

5. Рiзне.
5.1 Iнформачiя про участь членiв Громадськоi ради у спiльнiй нарадi щодо

виконання Програми боротьби з амброзiсю полинолистою та iншими бур'янами у
Хмельницькiй областi на 2018,2022 роки.

,Щоповiдатоть: Ковальчук Сергiй Андрiйович голова Громалськоi РадИ прИ

Хмельницькiй ОЩД; MipoHoBa Наталiя Геннадi'tвна - голова KoMiTeTy з питань екологiТ та

природних pecypciB.



5.2 Про визначення дати наступного засiдання ГР.
Доповiдас: КовальчУк СергiЙ Андрiйович - голова Громадськоi ради при Хмельницькiй

одА.

На початку засiдання Голова Громадськоi ради Ковальчук С.А. звернувся ДО ПРИСУТНiХ

з проханням змiнити з об'ективних причин порядок розгляду питань, а саме - ПИТаННЯ ПРО

обрання нового члена Громадськоi ради розглянути не четвертим, а першим.
Голосували: про змiну почерговостi розгляду питань порядку денного.
кЗы - 22; <Проти> - 0; кУтримались> - 1.

Рiшення прийнято.

4. Розгляд заяви члена Громадськоi ради при Хмельницькiй ОДА НоваК Т.О.
Слухали:
ковальчук С.д. повiдомив, що до Громадськоi ради надiйшла зtu{ва вiд Новак Тетяни

ОлексанлРiвни прО iT вихiД iз складу ГР за власним бажанням, Згiдно абзацiв 5 та б пункту l7
Положення про Громадську раду: кЧленство у ГР припинясться без прийняття рiшення ГР у
разi подання членом Гр вiдповiдноi заяви - з дня надходження вiдповiдноi заяви>. Таким

чином, з 16.10.2019 р. Новак Т.О. припинила сво€ членство у ГР. Голова також ЗаЗНаЧиВ, ЩО

згiдно дiючого положення про Громадську раду необхiдно обрати нового члена Громадськоi

ради, наступного за черговiстю, хто набрав найбiльшу кiлькiсть голосiв за результатами
проведення рейтингового голосування на установчих зборах. Таких осiб виявилось у
рёйтинговому списку 5 (набрали 44 голоси). Голова зауважив, що у згаданому положеннi

спосiб голосування у таких випадках не визначений, а тому запропонував обрати нового

члена шляхоМ голосування членiв ГромадськоТ рали за кожного iз кандидатiв. У такому разi

до складУ ГромадсьКоТ ради вважатиметься обраним той кандидат, який набрав бiльшу

кiлькiсть голосiв порiвняно з iншими кандидатами.
Голосували: про включення у склад ГромалськоТ ради Гуменюка В.М.
кЗa> - 4, <Проти> - 0, <Утримались> - 0.

Голосували: про включення у склад Громадськоi рали Заганяча В.М.
кЗa> - 1, <Проти> - 0, <Утриматtись> - 0.

Голосували: про включення у склад Громадськоi рали Мазур Ю.В.
кЗа> - 3, кПроти>> - 0, <Утрима,тись> - 0.

Голосували: про включення у склад Громадськоi ради ХулзiнськоТ А.В.
кЗа> - 14, кПроти> - 0, кУтримались> - 0,

Вирiшили: включити до складу Громалськоi ради Хулзiнську А.В.
Рiшення прийнято.

1. Проблемнi питання у пiдготовцi житлово-комунального господарства областi до

роботи у зимовий перiол 2019-2020 р.
Слухали:
Нагорiчний ю.I. у сво€му виступi одразу наголосив, що до основних питань, котрl найперше

потрiбно вирiшити комунальникам областi це питання повноцiнного забезпеченнЯ

мешканцiв Хмельниччини теплом у зимовий перiол. Саме тому, доповiдач зробив акцент на

iнформування присУтнiх прО стан готоВностi котелень областi до роботи у зимовий перiод,

повiдомиВши таке: до зимИ пiдготовлено 529 (70,5оА) котелень, 9з (,72,|%) uентральних
теплових пункти, 350 км (69,7%) теплових мереж; на вiдомчих котельнях створено запаси

вугiллЯ в обсязi З,6 тис. тонн або 51,8% вiд запланованих обсягiв. Такохi додав, що до зими

100% пiдготовленi об'скти соцiальнот сфери, у тому числi заклади освiти, дитячi садочки та

заклади охорони здоров'я; створено 125 бригад швидкого реагування для оперативного

вирiшення проблем, що знаходяться у компетенцii комунальникiв; yci котельнi пiдприемств

жкГ обладнанi новими котлами; |2 iз lб пiдприемств областi пiдписалИ угодИ З

енергетичними компанiями. Поступово вирiшуеться й ситуацiя з пiдготовкою до зими у
м. Шепетiвка, де кiлька pokiB поспiль серйозно стояла проблема з теплопостачанням.

нагорiчний Ю.I. повiдомив, що, наразi, розглядасться питання можливоi ДОПОМОГИ



мешканцям 55 булинкiв у Шепетiвцi, що були квiдрiзанi>> вiд тепла, та вивчасться питання й

тих, хто перейшов на iндивiдуальне опалення.
Боднар о.В. повiдомила, що у розрiзi iснуючих проблем пiдприсмств ЖКГ найболючiшими с

nrru"r" рiзницi у тарифах та передоплати за газ та електроенергiю. А тому, с необхiднiсть
звернутись у профiльне MiHicTepcTBo iз вищеозначеними проблемами.
лисак Н.в. надала загальну по областi iнформацiю про заборгованiсть населення та iнших

сIIоживачiв за газ Та електроенергiю, а також повiдомила спiввiдношення такOi

заборгованостi мiж споживачами енергоносiiв. ,Щоповiдач озвучила TaKi загальнi данi ПО

областi: заборгованiсть пiдприсмствами галузi жкГ в оплатi за газ становила 685 205,3 тис.

грн (ланi ,аiз.оg.ZО19 р.); рiзниця у тарифах (населення) становила 54З600,7 тис. грн (ланi

на 01.09.2019 р.); рiзниця у тарифах Бо становила 526|1,5 тис. грн (данi на 01.09.2019 р.);

загальний борг пiлПрисмстВ за MiHycoM рiзницi у тарифах становив 96241,,3 тис. грн.

ЛисаК Н.В. такоЖ пiдтвердиЛa, ЩО питання рiзницi у тарифах с дiйсно проблемним.

Висryпили:
Слюсарчук С.Б., Ковальчук С.А., ,Щанчак О.В., Степанова Н.В., Боднар О.В. та Богачук В.Я.

взяли r{асть у дискусii. Зокрема, у розрiзi основного були обговоренi й питання: ситуаuii у
м. Старокостянтинiв, де постачальником тепла е Тов <тепла Хата> i до якого с низка

претензiй з боку мешканцiв MicTa; притягнення до вiдповiдальностi тов кшепетiвка
Енергоiнвест> та про примусове повернення усього майна даного пiдприсмства

теплозабезпечення назад у комунальну власнiсть м. Шепетiвка; використання 4

пiдприсмСтвамИ жкГ областi альтернативних джерел для одержання теплоенергii;

заборгованостi населення та iнших споживачiв за енергоносii.
ковальчук С.д. запропонував, враховуючи непросту ситуацiю у м. Шепетiвка, спiльно iз

фахiвцями управлiння житлово-комунального господарства Хмельницькоi О,ЦА найближчим

часом вiдвiдати MicTo та проiнспектували хiд вирiшення проблеми теплопостачання.

Голосували:
_ про взяття до вiдома iнформачiТ про проблемнi питання у пiдготОвЦi ЖИТЛОВО-

комунального господарства областi до роботи у зимовий перiод 2019-2020 р.;
- про доручення Боднар О.В. пiдготувати та надiслати у MiHicTepcTBo регiонального

розвитку, будiвниuтва та житлово-комунального господарства Украiни лист-звернення щодо

поuaрr."rя рiзницi у тарифах та зняття передоплати за газ та електроенергiю;

- пЙ спiльне iз фахiвцями управлiння житлово-комунального господарства Хмельницькоi

о.щд iнспектування ходу вирiшення проблеми теплопостачання у м. Шепетiвка.

<За> - 24; <Проти> - 0; <Утримались> - 0.

Рiшення прийнято.

2. Розгляд звернення голови гР <Громадська Палата Хмельницькоi областЬ>

лукiноi Т.в. щодо негативних наслйкiв реформування миgтецькоi освiти.

Слухали:
ряба В.С. повiдомила, що за дорученням голови ГР Ковальчука С.А. KoMiTeToM бУВ

опрацьований лист-звернення голови Го кгромалська Палата Хмельницькоi областi> Тетяни

лукiноi, у якому йдеться про проблеми початкових мистецьких закладiв та питання щодо

подальшоi долi мистецькот освiти з урахуванням змiн, запроваджених у ходi державного

реформування. Щоповiдачка також поiнформувала, що MiHicTepcTBoM культури було видано

ряд документiв, якi на думку мистецькоi спiльноти, можуть призвести до суттевого

погiршення якостi освiтнього процесу в мистецьких школах, а також лiквiдацiт бiльшостi

мистецьких закладiв. I]e накази MiHicTepcTBa культури N9З52 ВiД 24.04.20|9 КПРО

затвердження Типових ocBiTHix програм елементарного пiлрiвня) та N9628 вiд 12,0],2018 р.

кПро затвердження Положення про атестацiю педагогiчних працiвникiв закладiв (установ)

o."ir' сфери культури). Ряба В.С. зауважила, що згаданi документи викликали неабияке

незадоволення та обурення працiвникiв мистецьких закладiв, оскiльки передбачали

скороченНя годин на вивчення основного предмету та збiльшення кiлькостi yrHiB у групах, а

Положенням про атестацiю передбачено довготривалу процедуру збору доказiв

педагогiчними працiвниками мистецьких шкiл здiйснення навчального процесу.



Щимбалюк С.,Щ. висловила позицiю управлiння кульryри, нацiональностей, релiгiй та туризму

щодо впровадження реформи початковоi мистецькоi освiти, повiдомила про ситУацiЮ
навколо готовностi початкових мистецьких закладiв Хмельниччини до цих реформ Та ПРО

здiйснену управлiнням роботу з органiзацii методичноТ допомоги таким заклаДаМ. ТаКОЖ

фахiвець управлiння коротко розповiла як органiзована Обласним науково-методичниМ

центром методична та консультацiйна робота у напрямi наJIежного впровадження реформи в

початкових мистецьких закладах. Зауважила, що враховуючи адаптацiйний перiод, певнi
проблемнi органiзацiйнi моменти у питаннях атестацii педагогiчних працiвникiв закладiв
(установ) освiти сфери культури були, ЕuIе, на сьогоднi, вони практично вирiшеннi.
I_{имбалюк С.Д. пiдтримала думку Рябоi В.С. з приводу необхiдностi уперелження передачi

дитячих мистецьких закладiв у пiдпорядкування MiHicTepcTBy освiти i науки Украiни.
Лукiна Т.В. звернулась до ГромадськоТ ради пiдтримати мистецьку спiльноту початкових
мистецьких закладiв та долучитися до збереження цiлiсностi профiльноТ мистецькоi освiти i
не допустити передачу дитячих мистецьких закладiв у пiдпорядкування MiHicTepcTBy освiти
i науки Украiни. Наголосило, що, передаючи дитячi мистецькi заклади в iнше MiHicTepcTBo та

розриваючи ланцюжок послiдовностi та наступностi, фактично руйнусмо той фундамент, на
якому вибудовуеться подальша мистецька ocBiTa.
Висryпили:
Стан Т.С., Совинська Т.О. та Лученко М.П. висловились з приводу обговорюваного питання,

вказали на необхiднiсть збереження цiлiсностi мистецькоi освiти та ii значення для розвиткУ
галузi культури УкраТни.
Голосували: про доручення Рябiй В.С. пiдготувати та надiслати у MiHicTepcTBo культури
Украiни та Прем'ер-мiнiстру УкраiЪи листи-звернення про недопущення передачi дитячих
мистецьких закладiв у пiдпорядкування MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни.
кЗа> - 24; <Проти> - 0; <Утримались> - 0.

Рiшення прийнято.

3. Про результати проведення I Форуму громадських рад Хмельниччини.
Слухали:
Ковальчук С.д. доповiв присутнiм про результати проведення I Форуму громадських раД
Хмельниччини та подякував членам Громадськоi ради, KoTpi брали активну участь у його
пiдготовцi. Нагадав, що Громадською радою при Хмельницькiй ОЩА пiл час роботи ФорумУ
пiдписано Угоду про спiвпрацю мiж Громадськими радами УкраТни. KpiM цього,
найближчим часом розпочнеться робота з пiдписання Меморандуму про спiвпраuю мiж
громадськими радами при обласнiй та районних державних адмiнiстрацiях, обласною та

районними державними адмiнiстрацiями, органами мiсцевого самоврядування. Також голоВа
повiдомив про пiдтриманi керiвництвом О.ЩА намiри створити Раду голiв громадських рад
Хмельниччини та подчrльшого формування, сприяння дiяльностi та розвитку таких рад.
Ковальчук С.А. додав, що Громадська рада при Хмельницькiй О,ЩА активно долrIилась до

розробки проекту Закону Украiни кПро Громадськi ради>.
Висryпили:
.Щовбуш В.В. довiв до вiдома присутнiх iнформачiю про роботу над проектом Закону
Украiни кПро громадськi ради) та звернувся до членiв Громадськоi ради з проханням

ознайомитись iз робочими версiями вказаного проекту з метою внесення мо}шивих правок
та надання пропозицiй.
Голосували:
- про пiдтримку пропозицii щодо створення Ради голiв громадських рад Хмельниччини;
- про доручення Осарчук О.В. спiльно з управлiнням iнформачiйноi дiяльностi Та

комунiкачiй з громадськiстю облдержадмiнiстрацiТ вивчити питання щодо правового

пiдгрунття можливостi створення громадських рад при ОТГ;
_ про надсилання звернень до народних деtlутатiв Украiни вiд Хмельниччини про пiлтримКУ

проекту Закону УкраТни кПро громадськi ради> пiсля затвердження розробниКаМИ ЙОГО

остаточноi Bepcii.
<Зо - 24; <Проти> - 0; <Утримались> - 0.

Рiшення прийнято.



5. Рiзне.
5.1 Iнформачiя про участь членiв Громалськоi ради у спiльнiй нарадi ЩОДО

виконання Програми боротьби з амброзiсю полинолистою та iншими бУр'янаМИ У
Хмельницькiй областi на 20|8-2022 роки.
Слухали:
Ковальчук С.А. доповiв про результати участi його та MipoHoBoi Н.Г. в iнiцiйованiй та
органiзованiй 1 жовтня 2019 р. Головним управлiнням flержспоживслужби у Хмельницькiй
областi нарадi з обговорення проблем, що виник€lють у холi виконання Програми боротьби з

амброзiею полинолистою та iншими бур'янами у Хмельницькiй областi на 20|8-2022 роки.
На зустрiчi, як повiдомив голова, було названо ocHoBHi прогаJIини у виконаннi Програми та
визначено першочерговi кроки для полiпшення механiзму il реалiзачii. Було також
обговорено питання подаJIьшого зrrлучення членiв Громадськоi ради ло участi у полiбних
нарадах.
Голосували:
- про взяття до вiдома iнформаuii про гIасть членiв Громадськоi ради у спiльнiй нарадi щодо
виконання Програми боротьби з амброзiею полинолистою та iншими бур'янами у
Хмельницькiй областi на 2018-2022 роки;
- про надсилання листа начальнику Щепартаменту охорони здоров'я ХмельницькоТ ОЩА

щодо надання iнформацii про кiлькiсть звернень у медичнi установи Хмельницькоi областi з

опiками вiд борщiвника Сосновського, у тому числi про кiлькiсть постраждалих дiтей.
кЗа> - 24; кПроти> - 0; <Утримались> - 0.

Рiшення прийнято.

5.2 Про визначення дати наступного засiдання ГР.
Слухали:
Ковальчук С.А. запропонував провести наступне засiдання Громадськоi ради 21 листопада
2019 року.
Висryпили: ,Щанчак О.В., Степанова Н.В. та Сагайдак Г.А. запропонували перелiк питань

для включення до порядку денного наступних засiдань. Зокрема, це питання щодо: аналiзу

фiнансовоi спроможностi сформованих ОТГ за 9 мiсяцiв 20l9 р.; перспектив завершення

реформи децентраJIiзацiТ у Хмельницькiй областi; стану та перспектив вiдбудови Кам'янець-
Подiльського ботанiчного саду; вивчення стану та ходу виконання регiональних прогрчlм;

проблемних питань використання суб'ектами пiдпри€мницькоТ дiяльностi (СПД) кредитiв,
отриманих з обласного бюджету через Регiональний Фонд пiдтримки пiдприсмництва по
Хмельницькiй областi, та дотримання СПД конкурсних вимог.
Ковальчук С.А. зауважив, що yci пропонованi для майбутнього розгляду на Громадськiй радi
питання мають бути ретельно пiдготовленi та опрацьованi у профiльних KoMiTeTax.

.Щовбуш В.В. BHic пропозицiю про постiйне iнформування народних депутатiв Украiни вiд
Хмельниччини про найбiльш важливi для громади областi та обговоренi на Громадськiй радi
питання, а також про прийнятi рiшення з цих питань.
Голосували: про визначення2| листопада 2019 року наступною датою засiдання Громадськоi

ради.
rrЗа> - 24; <Проти> - 0; <Утримались> - 0.

Рiшення прийнято.

Голова Громалськоi ради

Секретар

С.А. Ковальчук

С.В. Капiтанець



Додаток А

Про включення до складу конкурсноi KoMiciT для проведення конкурсУ на ПОСаДИ

директорiв комунальних некомерцiйних пiдприсмств (КНП), а СаМе: КНП
<<Хмельницький обласний серцево-судинний центрD Хмельницькоi обласноi ради, КНП
<<Хмельницька обласна стоматологiчна полiклiнiка) та КНП <<Хмельницький обласний
прOтитуберкульозниЙ диспансерD Хмельницькоi обласноi ради.
Слухали:
Капiтанець С.В. повiдомила, що до ГромадськоТ рали надiйшов лист ХмельницькоТ обласноi рали
вiд 17.10.2019 Jф1772l0|-|5. У листi йдеться, що вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Основи

законодавства Украiни про охорону здоров'я>, постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 27

грудня 2017 року Np1094 кПро затвердження Порялку проведення конкурсу на заЙнятrя посади

керiвника державного, комунаJIьного зilкJIаду охорони здоров'я> та Порядку призначення i
звiльнення з посад керiвникiв пiдприсмств, установ, закладiв, органiзацiй - об'сктiв спiльнОi
власностi територiальних громад, селищ, сiл, MicT ХмельницькоТ областi, затвердженОГО

рiшенням обласноТ ради вiд 21 квiтня 20lб року Nр48-5/2016 (зi змiнами), обласною раДОЮ
планусться оголошення конкурсу на замiщення вакантних посад директорiв комунальних
некомерцiйних пiдприемств (КНП), а саме: КНП <Хмельницький обласниЙ серцево-

судинний центр) Хмельницькоi обласноТ ради, КНП кХмельницька обласна стоматологiчна
полiклiнiкu та КНП <Хмельницький обласний протитуберкульозниЙ ДиспансеР)
Хмельницькоi обласноi ради. Для проведення згаданого конкурсу необхiдно залучиТи

представникiв Громадськоi ради при Хмельницькiй О!А ло роботи у складi кОнкУрСнОi

KoMiciT.
Висryпили:
Ковальчук С.А., Капiтанець С.В., Богачук В.Я., .Щробик О.П., MipoнoBa Н.Г., Ряба В.С.,
Мельник М.П., Бабiй С.В., Боярська Л.В. надали своi пропозицiТ tцодо кандидатур для
включення у склад вищезгаданоi конкурсноi KoMicii. За результатами обговорення кожноi iз
кандидатур були остаточно визначенi для роботи у склалi конкурсноi KoMiciT для проВеДенНЯ

конкурсу на посади керiвникiв КНП <Хмельницький обласний серчево-судинний ценТР)
Хмельницькоi обласноi ради, КНП кХмельницька обласна стоматологiчна полiклiнiка) Та

КНП кХмельницький обласний протитуберкульозний диспансер> Хмельницькоi обласноi

ради TaKi члени Громадськоi ради: ,Щанчак О.В., Вичавка А.А., Яремюк А.С., Маланчак Л.I.,
Ковальчук С.А., Мельник М.П., Бабiй С.В., Голяк О.В., Семенюк Т.Ю.
Голова Громадськоi ради Ковальчук С.Д., врахов).ючи досягнення згоди щодо висунутих
кандидатур, запропонував проголосувати пакетно.
Голосували:
- про включення до складу KoнKypcнoi KoMicii для проведення конкурсу на посаду дирекТОра
КНП <Хмельницький обласний серцево-судинний центр) ХмельницькоТ обласноТ ради таких
представникiв ГромадськоТ ради при Хмельницькiй OffA: Бабiй С.В., ,Щанчак О.В. та

Маланчак Л.I.;
- про включення до складу конкурсноi KoMicii для проведення конкурсу на посаду директора
КНП кХмельницька обласна стоматологiчна полiклiнiка) таких представникiв ГромадськоТ

ради при Хмельницькiй О!А: Вичавка А.А., Семенюк Т,Ю. та Мельник М.П.;
- про включення до складу конкурсноi KoMiciT для проведення конкурсу на посаду директора
КНП кХмельницький обласний протитуберкульозний диспансер> Хмельницькоi обласноТ

ради таких представникiв Громадськоi ради при Хмельницькiй О!А: КовальчУк С.А.,
Голяк О.В. та Яремюк А.С.

<За> - 22; <<Проти> - 0; <Утримались> - 0.

Рiшення прийнято.

Голова Громадськоi ради

Секретар

С.А. Ковальчук

С.В. Капiтанець


