
ПРОТОКОЛ № 9 
засідання Громадської ради при Хмельницькій обласній державній адміністрації 

 
м. Хмельницький                                                                                 12 грудня 2019 року 

кім. 114                                                                                                   11:00 
 
Присутні: 21 чол. 
Відсутні: Авакян С.Г., Богачук В.Я., Вінскевич А.А., Гаврилюк О.О., Голяк О.В., 
Данчак О.В., Дзюба С.А., Люлькун В.Г., Марущак І.І., Марчук О.І., Міронова Н.Г., 
Проский Л.С., Солтик С.О., Степанова Н.В. 
Запрошені:  
Флентін Сергій Володимирович – заступник директора Департаменту економічного 
розвитку, промисловості та інфраструктури Хмельницької ОДА – начальник управління 
економічного розвитку, секретар Робочої групи з розробки проекту Стратегії розвитку 
Хмельницької області на 2021-2027 роки 
Бондар Дмитро Володимирович – заступник начальника Головного управління Державної 
служби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Обговорення проектів Стратегії розвитку Хмельницької області на 2021-2027 

роки та Плану заходів з її реалізації на 2021-2023 роки. 
Доповідає: Флентін Сергій Володимирович – заступник директора Департаменту 

економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Хмельницької ОДА – начальник 
управління економічного розвитку, секретар Робочої групи з розробки проекту Стратегії 
розвитку Хмельницької області на 2021-2027 роки. 

2. Про вжиття Головним управлінням ДСНС у Хмельницькій області превентивних 
заходів та проведення перевірок закладів освіти, охорони здоров’я та соціальної сфери 
щодо пожежної безпеки з метою недопущення ситуацій з пожежею подібних до тієї, що 
сталася в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу 4 
грудня 2019 року. 

Доповідає: Бондар Дмитро Володимирович – заступник начальника Головного 
управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області. 

3. Розгляд заяв членів Громадської ради при Хмельницькій ОДА Міронової Н.Г. 
та Степанової Н.В. 

Доповідає: Ковальчук Сергій Андрійович – голова Громадської ради при Хмельницькій 
ОДА. 

4. Інформація про результати діяльності Громадської ради при Хмельницькій 
ОДА станом на 12.12.2019 р. та підготовку звіту за 2019 рік. 

Доповідають: Ковальчук Сергій Андрійович – голова Громадської ради при 
Хмельницькій ОДА 

5. Різне. 

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

ОДА. 
 

 
1. Обговорення проектів Стратегії розвитку Хмельницької області на 2021-2027 

роки та Плану заходів з її реалізації на 2021-2023 роки. 
Слухали: 
Флентін С.В. детально представив присутнім на слайдах матеріали стратегічного бачення 
Хмельницької області, порівняльних переваг, викликів та ризиків розвитку регіону (SWOT-
аналіз). Коротко зупинився на основних стратегічних та операційних цілях Стратегії 
розвитку Хмельницької області на 2021-2027, особливостях та порядку формування даної 



Стратегії. Доповідач також повідомив про наміри робочих груп з розробки Стратегії 
продовжити у 2020 роботу над її удосконаленням та назвав ключові питання котрі 
потребуватимуть вирішення. Флентін С.В. ознайомив членів Громадської ради з проектом 
Плану заходів реалізації згаданої Стратегії на 2021-2023 роки та наголосив на важливості 
думок громадськості під час обговорення Стратегії. 
Виступили:  
Ковальчук С.А. визначив як позитивне, що у проекті Стратегії приділено окрему увагу 
розвитку малаго та середнього бізнесу, що не лише сприятиме наповненню коштами 
місцевих бюджетів та забезпеченню робочими місцями мешканців області, а й, вочевидь, 
пригальмує до певної міри трудову міграцію. Капітанець С.В. додала, що до розробки 
Стратегії були залучені та активно працювали у робочих групах деякі члени Громадської 
ради та представники Інститутів громадянського суспільства області.  
Голосували: про підтримку Громадською радою при Хмельницькій ОДА проектів Стратегії 
розвитку Хмельницької області на 2021-2027 роки та Плану заходів з її реалізації на 2021-
2023 роки у запропонованих редакціях.  
«За» - 20; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Рішення прийнято. 
 

2. Про вжиття Головним управлінням ДСНС у Хмельницькій області превентивних 
заходів та проведення перевірок закладів освіти, охорони здоров’я та соціальної сфери 
щодо пожежної безпеки з метою недопущення ситуацій з пожежею подібних до тієї, що 
сталася в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу 4 
грудня 2019 року. 
Слухали: 
Бондар Д.В. повідомив присутнім наступну інформацію. На теренах Хмельниччини функціонує 
1710 об’єктів з масовим перебуванням людей (далі – ОМПЛ), з яких закладів освіти –1463, 
охорони здоров’я – 54; соціального захисту – 28, гуртожитків – 101, об’єктів транспортної 
інфраструктури – 64. Протягом 2018-2019 років на таких об’єктах виникло 7 пожеж, унаслідок 
яких загиблих та травмованих не виявлено. За результатами проведення перевірок 1488 ОМПЛ у 
2018 році до адміністративної відповідальності притягнуто 1493 керівників. У 2019 році в 
результаті подібних перевірок у 1295 ОМПЛ до адміністративної відповідальності притягнуто 
1172 керівників навчальних закладів. Аналіз виконання протипожежного захисту вказав на 
найгірший його стан саме у закладах освіти. Так, із 803 освітніх закладів системою пожежної 
сигналізації обладнано лише 376 закладів, проведено вогнезахисне обробляння дерев’яних 
конструкцій на 147 об’єктах та виконано монтаж систем блискавкозахисту на 1057 будівлях. 
Ситуація з обладнання системами протипожежної безпеки об’єктів охорони здоров’я та 
соцзахисту дещо краща, але не суттєво. Потребують поліпшення стану протипожежного захисту 
й гуртожитки, зокрема необхідно: 58 об’єктів обладнати системами пожежної сигналізації, на 
51 – виконати вогнезахисне обробляння, на 56 – влаштувати пристрої блискавко захисту, а у 17 – 
привести у працездатний стан систему внутрішнього протипожежного водопроводу. Крім цього, 
перевірялись торговельно-розважальні заклади та готелі, де виявлено порушення пожежної 
безпеки. Доповідач також наголосив, що у зв’язку з територіальною реформою на баланс 
створених ОТГ області із 37 наявних протипожежних команд слід передати 19, але чи спроможні 
громади за рахунок своїх бюджетів утримувати такі команди – залишається питанням. Доволі 
серйозним залишається й питання об’єктів підвищеної поверховості, котрі здаються в 
експлуатацію з відсутніми: системами димовиведення, внутрішніми протипожежними 
водогонами, системами сигналізації про евакуацію людей при пожежі та круговими під’їздами, 
тощо. Тобто, по суті, будинки здаються в експлуатацію за декларативним принципом без 
виконання вимог з пожежної безпеки. Окрім цього, Бондар Д.В. наголосив на проблемі з 
кадровим складом, а саме його недоукомплектованістю з причин як низької заробітної плати 
так і високими професійними ризиками, та повідомив про шляхи часткового вирішення цих 
проблем, зокрема через надання працівникам МСНС службового житла. Також доповідач 
зауважив, що місцевим органам влади слід звертати більше уваги на забезпечення належного 
рівня пожежної безпеки, виділяючи для цього з місцевого бюджету достатньо коштів для 
проведення відповідних заходів. Доповідач запропонував членам Громадської ради надалі 
взаємодіяти, зокрема у питаннях напрацювання пропозицій щодо внесення змін до 
законодавства у сфері пожежної безпеки. 



Виступили:  
Ковальчук С.А., Вичавка А.А., Боярська Л.В., Сагайдак Г.А., Довбуш В.В., Дробик О.П., 
Бабій С.В., Стукан І.М. взяли участь у дискусії з даного питання. Так, Ковальчук С.А., 
Вичавка А.А. наголосили на неприйнятності ситуації щодо неналежної протипожежної 
безпеки у гуртожитках. Боярська Л.В. висловила занепокоєння станом справ з 
протипожежного захисту на торгівельних ринках області, особливо, що стосується 
використання газових балонів у пунктах швидкого харчування. Сагайдак Г.А., Довбуш В.В., 
Бабій С.В. звернули увагу посадовця на проблему з новобудовами, у багатьох з яких є грубі 
порушення стосовно дотримання необхідних вимог протипожежної безпеки, у зв’язку з чим 
Сагайдак Г.А. вказав на необхідність, при прийнятті рішень місцевими органами влади про 
виділення земельних ділянок під забудову, встановлення чітких та обов’язкових для виконання 
забудовником вимог стосовно забезпечення пожежної безпеки. Бабій С.В. виклав ідею щодо 
корисності створення інтерактивної карти із нанесенням на ній ОМПЛ та інших об’єктів 
(включаючи житлові будинки) з підвищеним рівнем пожежної небезпеки. Стукан І.М. 
звернув увагу посадовця МСНС на важливості доєднання ОМПЛ та житлових будинків до 
єдиного пульта пожежного спостерігання.  
Голосували:  
- про взяття до відома інформації про вжиття Головним управлінням ДСНС у Хмельницькій 
області превентивних заходів та проведення перевірок закладів освіти, охорони здоров’я та 
соціальної сфери щодо пожежної безпеки; 
- про доручення Довбушу В.В. підготувати та направити народним депутатам України від 
Хмельниччини та Прем’єр-міністру України листи-звернення щодо удосконалення законодавства 
у сфері пожежної безпеки; 
- про доручення Довбушу В.В. кореспондувати рекомендацію Громадській раді при 
виконавчому комітеті Хмельницької міської ради щодо необхідності обговорення на 
засіданні у І-му кварталі 2020 року наявних проблем з протипожежного захисту та 
визначення подальших спільних з Громадською радою при ХОДА кроків з їх вирішення; 
- про доручення Вичавці А.А. та Боярській Л.В. у І-му кварталі 2020 року здійснити 
громадський моніторинг ефективності виконання Цільової програми забезпечення пожежної 
безпеки населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, розвитку інфраструктури підрозділів 
пожежної охорони у Хмельницькій області на 2016-2020 роки; 
- про доручення Сагайдаку Г.А. підготувати лист-звернень до Хмельницької ОДА щодо 
необхідності, при прийнятті рішень про виділення земельних ділянок під забудову, встановлення 
чітких та обов’язкових для виконання забудовником вимог стосовно забезпечення пожежної 
безпеки. 
 «За» - 19; «Проти» - 0; «Утримались» - 0. 
Рішення прийнято. 

 
 
3. Розгляд заяв членів Громадської ради при Хмельницькій ОДА Міронової Н.Г. 

та Степанової Н.В. 
Слухали: 
Ковальчук С.А. повідомив, що до Громадської ради надійшли заяви від Міронової Наталії 
Геннадіївни та Степанової Наталії Володимирівни про їх вихід із складу ГР за власним 
бажанням. Згідно абзаців 5 та 6 пункту 17 Положення про Громадську раду: «Членство у ГР 
припиняється без прийняття рішення ГР у разі подання членом ГР відповідної заяви – з дня 
надходження відповідної заяви». Таким чином, з 21.11.2019 р. Міронова Н.Г. та 
Степанова Н.В. припинили своє членство у ГР. Окрім цього, голова повідомив, що протягом 
усього періоду діяльності Громадської ради систематично відсутній на її засіданнях без 
поважних причин Дзюба С.А., а тому згідно абз. 1 п.17 Положення про Громадську раду слід 
розглянути питання про припинення членства Дзюби С.А. у Громадській раді. 
Виступили: Мельник М.П., Вичавка А.А., Довбуш В.В., Сагайдак Г.А., Капітанець С.В. 
висловились з питання про припинення членства Дзюби С.А. у Громадській раді. 
Голосували: про припинення членства Дзюби С.А. у Громадській раді. 



«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. 
Рішення прийнято. 
Слухали: 
Ковальчук С.А. зазначив, що згідно діючого Положення про Громадську раду необхідно 
обрати нових членів Громадської ради, наступних за черговістю, хто набрав найбільшу 
кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих 
зборах. Проте, у зв’язку з тим, що 3 члени вибули зі складу Громадської ради, а наступних 
претендентів, хто набрав на установчих зборах однакову кількість, теж троє, тобто у 
рейтинговому списку набрали 44 голоси Гуменюк В.М., Заганяч В.М. та Мазур Ю.В., то 
доречним є винесення на голосування питання про влючення цих трьох осіб до складу 
Громадської ради.  
Виступили: голови комітетів та інші члени Громадської ради підтримали пропозицію 
Ковальчука С.А.  
Голосували: про включення у склад Громадської ради Гуменюка В.М. Заганяча В.М. та 
Мазур Ю.В. 
«За» - 18, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. 
Рішення прийнято. 

 
4. Інформація про результати діяльності Громадської ради при Хмельницькій 

ОДА станом на 12.12.2019 р. та підготовку звіту за 2019 рік. 
1. Ковальчук С.А. тезово доповів про результати діяльності Громадської ради станом на 

12.12.2019 р. Зокрема, голова повідомив, що протягом усього періоду діяльності ради 
відбулось 8 засідань, де розглянуто понад 25 питань. Найважливіші з яких про: ефективність 
та стан виконання заходів «Програми боротьби з амброзією полинолистою та іншими 
бур’янами у Хмельницькій області на 2018-2022 роки»; Програми розвитку малого та 
середнього підприємництва Хмельницької області на 2019-2020 роки; реалізацію проекту 
«Право на освіту» у закладах охорони здоров’я Хмельницької області; актуальні питання щодо 
удосконалення надання одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» для покинутих 
батьками новонароджених; підготовку житлово-комунального господарства області до 
роботи у зимовий період 2019-2020 р.; екологічний стан водних ресурсів (поверхневих водойм) 
та оренду водних об’єктів області на засіданні колегії Хмельницької ОДА; негативні наслідки 
реформування мистецької освіти; перспективи завершення реформи децентралізації у 
Хмельницькій області та аналіз фінансової спроможності сформованих ОТГ за 9 місяців 
2019 р.; недопущення суттєвого скорочення чисельності працівників структурних підрозділів з 
питань соціального захисту населення районних адміністрацій Хмельницької області, 
визначеного п. 2 примітки 1 Постанови КМУ від 3 листопада 2019 р. №926 «Про внесення змін 
до деяких постанов КМУ та скасування постанови КМУ від 19 червня 2019 р. №746»; 
необхідність громадського моніторингу виконання діючих обласних/регіональних 
програмам розвитку у тому числі цільовими, що знаходяться на контролі обласної ради; 
надання Подільському державному аграрно-технічному університету фінансової допомоги 
на проведення ремонтних робіт та збереження Ботанічного саду за рахунок коштів обласного 
природоохоронного фонду. Також голова поінформував, що члени Громадської ради 
включені до 8 дорадчих органів, котрі функціонують при структурних підрозділах ОДА, 15 її 
членів рішенням ради були делеговані до складу конкурсних комісій з обрання 7 керівників 
обласних закладів охорони здоров’я. Окрім цього, голова Громадської ради входить до 
складу Ради громадських рад України. Доповідач нагадав про проведений 26 вересня 2019 
силами Громадської ради Форум громадських рад Хмельниччини «Громада, влада, діалог», 
до участі у якому були запрошені представники усіх щаблів влади Хмельниччини, інститутів 
громадянського суспільства, громадських рад сусідніх областей, керівники Координаційного 
комітету громадських рад України та народні депутати від Хмельницької області. 
Громадською радою підготовлено Меморандум про співпрацю укладається між 
громадськими радами при обласній та районних державних адміністраціях, обласною та 
районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, який 
поступово заповнюється підписантами. Ковальчук С.А. також зачитав проблемні питання від  



 


