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ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про включення до складу KoнKypcHoi KoMicii для проведення конкурсу на

посаду директора комунального некомерчiйного пiдприемства <<Хмельницька облаСНа

лiкарня>> Хмельницькоi обласноi ради членiв ГромадськоТ ради.
Доповiдае: Ковальчук Сергiй Аrцрiйович - голова Громадськоi рали при ХмельницьКiЙ

одА.
2. Рiзне.
2.1 Iнформацiя про результати зустрiчi з керiвництвом Ярмолинецькоi районноТ

державноi адмiнiстрацii та представниками ГромадськоТ ради при цiй адмiНiСТРаЦii'.

!оповiдас: Ковальчук Сергiй Андрiйович - голова Громадськоi рали при ХмельницькiЙ

одА.
2.2 Розгляд звернень голiв громадських рад при Бiлогiрськiй, Летичiвськiй та

Ярмолинецькiй районних державних адмiнiстрацiях щодо збереження ceKTopiB
iнформацiйноi дiяльностi та комунiкацiй з громадськiстю.- 

Доповiдас: Ковальчук Сергiй Аrцрiйович - голова Громадськоi рали при ХмелЬНИЦЬКiЙ

одА.

На початКу засiданНя Голова Громадськоi рали Кова,rьчук С.А. звернувся до присутнiх

з проханням змiнити порядок розгляду питань, а саме - спочатку розглянути питання п.2
<Рiзне>.
Голосували: про змiну почерговостi розгляду питань порядку денного.
кЗа> - 24; кПроти> - 0; кУтримались> - 1.

Рiшення прийнято.

2.1 Iнформацiя про результати зустрiчi з керiвництвом Ярмолинецькоi районноi
державноi адмiнiстрацii та представниками Громадськоi ради при цiй адмiнiстрацii'.
Слухали:
Ковальчук С.А. поiнформував присутнiх про спiльну з першим заступником Вичавкою А.А.

робочу поiздку 11 листопада20119 року у Ярмолинецький район, метою якоi була зустрiч iз

керiвництвом Ярмолинецькоi районноi державноi адмiнiстрацii та представниками

громадськоi ради при цiй адмiнiстрачii. Доповiдач повiдомив, Що у ходi зустрiчi з

керiвником району Байта,rюком в.м., головою Громадськоi ради при Ярмолинецькiй

райдержадмiнiстрачii Коцюбою П.с. та членами цiеi ради були обговоренi подальшi спiльнi

кроки у напрямi об'сднання зусиль для ефективно вирiшення значуIциХ соцiально-

економiчних проблем краю, а також озвученi думки про створення Ради голiв громадських

рад Хмельниччини. На завершення зустрiчi на Ярмолинеччинi керiвник

райдержадмiнiстраuii та голова Громадськоi ради пiдписали Меморандум про спiвпраuю мiж

громадськими радами при обласнiй та районних державних адмiнiстрачiях, обласною та

районними державними адмiнiстрацiями, органами мiсцевого самоврядування.

Висryпили:
вичавка Д.д. додав, Що Taki зустрiчi у районах надзвичайно кориснl та наголосив на

важливостi залучення молодi та громадського активу до участi у них.



Ifi:'l".;*T до вiдома iнформацii про результат+,I зустрiчi з керiвництвом Ярмолинецькоi

районноi державноi адмiнiстрацii та представниками Громалськоi рали при цiй адМiНiСТРаUii;

- про дорУчення Вичавцi А.А. курувати комунiкацiю та подilльшу спiвпрацю з громадськiстю
Ярмолинецького району;
- прО доручення Капiтанець С.В. пiдготувати на чергове засiдання Громадськоi ради
iнфЬрмачЙ про заресстрованi на даний час в областi iнститути громадянськOг0 СУСПiЛЬСТВа.

<За> - 25; <Проти> - 0; кУтримались> - 0.

Рiшення прийнято.

2.2 Розгляд звернень голiв громадських рад при Бiлогiрськiй, Летичiвськiй та
ЯрмолинецькiЙ районниХ державниХ адмiнiстрацiях щодо збереження ceKTopiB

iнформацiйноi дiяльностi та комунiкацiй з громадськiстю.
Слухали:
Кова_пьчук С.Д. повiдомив tlрисутнiм змiст TeKcTiB звернень голiв громадських рад при

Бiлогiрськiй, Летичiвськiй та Ярмолинецькiй районних державних адмiнiстрацiях щодо

збереження cekTopiB iнформацiйноi дiяльностi та комунiкацiй з громадськiстю. основною

причиною занепокоення ioniB вищезгаданих рад, зауважив голова, € те, що у зв'язку зi

скороченням штатнот чисельностi працiвникiв райдержалмiнiстрацiй icHyc велика

ймовiрнiсть або лiквiдацiТ ceKTopiB iнформацiйноi дiяльностi та комунiкацiй з громадськiстю,

або довантаження функчiоналом згаданого сектору iнших працiвникiв районних державних

адмiнiстрацiй, якi цим напрямом роботи не займались ранiше. У кожному з двох названих

випадкiв робота щодо комунiкачiй з громадськiстю може значно погiршитись.

Кова_тlьчуК 
-С.д. 

,u*o* додав, що у cBoix листах голови громадських рад просять вiд iMeHi

Громалськоi рали при Хмельницькiй О.ЩА звернутись до ХмельницькоТ обласноi державноi

аiмiнiстрацii та, за можливостi, до Кабiнету MiHicTpiB Украiни про необхiднiсть врахувати

та забезпечити функчiонування при Хмельницькiй облдержадмiнiстраuii та

райдержадмiнiстрачiях областi структур, що вiдповiдають за комунiкацiю з громадськiстю.

Виступили:
СагайдаК Г.А., Богачук В.Я., ,ЩовбуШ В.В., .Щанчак о.В., Капiтанець С.В. прийняли участь у

дискусiТ та висловили свос бачення щодо cyTi проблеми, викладеноi у зверненнях голiв

громадських рад при Бiлогiрськiй, Летичiвськiй та Ярмолинецькiй раЙдержадмiнiстрацiях.
Голосували:
- про доручення Капiтанець С.в. пiдготувати та направити лист-звернення головl

ХмельницькоТ О.ЩА щодо необхiдностi збереження структурного або ж персонального

функцiоналу при Хмельницькiй облдержалмiнiстрачii та райдержадмiнiстрацiях областi, що

забезпечуватиме комунiкацiю з громадськiстю;
- про доручення Капiтанець С.В. пiдготувати, за результатами lrроведеного обговорення

проблемЙ збереження ceKTopiB iнформацiйноi дiяльностi та комунiкацiй з громадськiстю,

листи-вiдПовiдi голОвам громад.uп"* рад прИ БiлогiрсьКiй, Летичiвськiй та Ярмолинецькiй

районних державних адмiнiстрачiях.
<За> - 21; <Проти> - 0; <Утримались> - 4,

Рiшення прийнято.

1. Про включення до складу конкурсноi KoMicii для проведення конкурсу на

посадУ директора комунального некомерчiйного пiдприсмства <<Хмельницька обласна

лiкарня> Хмельницькоi обласноТ ради членiв Громадськоi ради.
Слухали:
Ковальчук С.Д. повiдомив, що вiдповiдrо до Закону Украiни <основи зrконодulвства Украiни

про охорону здоров'я)), постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд2] грудня 2017 року Nsl094

uпро заr"ердження Порялку проведення конкурсу на зайнягтя посади керiвника державного,

комунаJIьного закJIаду охорони здоров'я> та Порядку призначення i звiльнення з посад керiвникiв

пi.шlриемств, уст€Iнов, закладiв, органiзацiй - об'ектiв спiльноi власностi територiальних громад,

сеJIищ, сiл, MicT Хмельницькоi областi, затвердженого рiшенням обласноi ради вiд 21 квiпrя 2016



року ]ф48 -51201,6 (зi змiнами), обласною радою плану€ться оголошення конкурсу на
замiщення вакантноi посади директора комунального некомерчiйного пiдприсмства
кхмельницька обласна лiкарня>> Хмельницькоi обласноi ради, .щля проведення згаданого

конкурсу необхiдно зirлучити представникiв Громадськоi ради при Хмельницькiй О.ЩА ло

роботи у складi конкурсноi KoMiciI.
Висryпили:
Богачук В.Я. висловися про незабезпечення, на його особисту думку, рiвних МОЖЛИВОСТеЙ

членiв ГромадськоТ ради бути висунутими та проголосованими у якостi претендентiв длrя

включеннЯ до складУ конкурсних комiсiй для проведення конкурсу на посади керiвникiв
закладiв охорони здоров'я. У зв'язку з цим, запропонував проголосувати пропозицiю щодо
введення практики почергового (згiдно алфавiтного списку) включення З-х членiв

ГромадськоТ ради до тих чи iнших конкурсних комiсiй. Ковальчук С.А. звернувся до

присутнiх висловити свою позицiю щодо висунутоi Богачуком В.Я. пропозицii шляхом

голосування.
голосували: про введення практики почергового (згiдно алфавiтного списку) включення 3-х

членiв Громалськоi ради до тих чи iнших конкурсних комiсiй.
<Зa> - 4; <Проти>> - 77; <Утримались> - 3.

Рiшення не прийнято.

Виступили:
Богачук В.Я., .Щробик О.П., Щанчак О.В., Сагайдак Г.А., Капiтанець С.В., Семенюк т.ю.,
Люлюкун В.Г., Мельник М,П., Вслсв А.м., Авакян С.Г., Голяк О.В., Солтик С.о., Бабiй С.В.

надали своi пропозицii щодо кандидатуР Для включення у склад вищезгаданоi конкурсноi

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

роботи у складi конкурсноi KoMicii для проведення конкурсу на вакантну посаду директора

комунального некомерuiйного пiдприемства <Хмельницька обласна лiкарня> ХмельницькоТ

обласноi ради TaKi особи: Ковальчук С.А., БенькаJIович я.м., Велев А.м., Вичавка А.А.,

Солтик С.о. та Бабiй С.В. Голова зауважив, що iз б висунутих кандидатур можуть увiйти до

складу конкурсноi koMicii лише 3 члени Громадськоi ради, а тому за кожну кандидатуру е

потреба окремо проголосувати i простою бiльшiстю набраних голосiв (за)) визначити цих

осiб.
Голосували: про включення у склад конкурсноi KoMicii Ковальчука С.д.
<<За>> - 22, кПроти> - 0, кУтримались> - 1.

Голосували: про включення у склад конкурсноi KoMicii Бенька_повича Я.М.
<Зa> - 15, <Проти> - 0, кУтримались> - 9.

Голосували: про включення у склад конкурсноi KoMicii Велева д.М.
кЗа> - 14, кПроти> - 0, кУтримались> - 9.

Голосували: про включення у склад KoнKypcнoi KoMicii Вичавки д.д.
кЗа> - 15, кПроти> - 0, кУтримались> - 8.

Голосували: про включення у склад конкурсноi KoMiciI Солтика С.о.
<За> - 5, кПроти> - 0, <Утримались> - 12,

Голосували: про включення у склад конкурсноi KoMicii Бабiя С.В.
кЗa> - 4, кПроти> - 0, кУтримались> - |7.

Вирiшили: включити до складу конкурсноi KoMicii для проведення конкурсу на посаду

директора комунального некомерцiйного пiдприемства кХмельницька обласна лiкарня>

Хмельницькоi обласноi Ради таких членiв Громадськоi ради: Ковальчук с,А,,

Бенькалович Я.М. та Вичавка А.А.
Рiшення прийнято.

Голова Громадськоi ради

Секретар

С.А. Ковальчук

С.В. Капiтанець




