
ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення засідання 

Громадської ради при Хмельницькій ОДА 

від 20 лютого 2020 року 

 

Звіт про виконану роботу Громадською радою при Хмельницькій 

облдержадміністрації за період 21.05.2019 р. – 20.02.2020 р. 

 

Склад Громадської ради затверджено розпорядженням голови 

Хмельницької ОДА від 14.05.2019 року № 336/2019-р. Свої повноваження 

Громадська рада здійснює у відповідності до Положення про Громадську раду 

при Хмельницькій державній адміністрації, затвердженого розпорядженням 

голови ОДА від 18.07.2019 р. № 542/2019-р. Утворено 7 комітетів з питань: 

регламенту та організації роботи Громадської ради; економіки, фінансів, 

сприяння проведенню реформ та взаємодії з територіальними громадами; 

охорони здоров’я та соціального захисту; освіти, культури, молоді, спорту та 

релігії; екології та природних ресурсів; паливно-енергетичного комплексу, 

промисловості, житлово-комунального господарства та підприємництва; 

взаємодії з учасниками бойових дій, добровольцями та волонтерами. 

З метою інформування громадян про діяльність Громадської ради 

створено сторінку у Facebook. Також затверджено Положення про комітети ГР 

та План роботи ГР на 2019 рік.  

Протягом звітного періоду відбулося 10 засідань, на яких розглянуто і 

обговорено понад 34 питань у різних сферах життєдіяльності. 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». 

Про Програми розвитку малого та середнього підприємництва Хмельни-

цької області на 2019-2020 роки. 

Про 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. 

Питання підготовки житлово-комунального господарства області до 

роботи у зимовий період 2019-2020 р. 

Про екологічний стан водних ресурсів (поверхневих водойм) та оренду вод-

них об’єктів області. 

Про негативні наслідки реформування мистецької освіти. 

Про перспективи завершення реформи децентралізації у Хмельницькій 

області та аналіз фінансової спроможності сформованих ОТГ за 9 місяців 2019 

р. 

Про 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». 

Про необхідність громадського моніторингу виконання діючих 

обласних/регіональних програмам розвитку у тому числі цільових, що 

знаходяться на контролі обласної ради. 

Обговорення проектів Стратегії розвитку Хмельницької області на 2021-

2027 роки та Плану заходів з її реалізації на 2021-2023 роки. 

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. 

На засідання громадської ради запрошувалися голова ОДА, заступники 

голови та посадові особи структурних підрозділів адміністрації. У ході таких 

зустрічей члени ГР висловлювали свої зауваження та вносили пропозиції з 

вирішення проблем мешканців області і удосконалення роботи структурних 

підрозділів ОДА. За результатами розгляду питань на засіданнях та прийнятих з 

них рішень підготовлено від ГР і надіслано 51 лист, на 95% з яких отримано 

відповіді. 

З метою активізації інститутів громадянського суспільства області 26 ве-

ресня 2019 силами ГР проведений Форум громадських рад Хмельниччини 

«Громада, влада, діалог», до участі у якому були запрошені представники усіх 

щаблів влади Хмельниччини, інститутів громадянського суспільства, громадсь-

ких рад сусідніх областей, керівники Координаційного комітету громадських 

рад України та народні депутати від Хмельницької області. Громадською радою 

підготовлено Меморандум про співпрацю між громадськими радами при облас-

ній та районних державних адміністраціях, обласною та районними державни-

ми адміністраціями, органами місцевого самоврядування. 

На Форумі були озвучені такі проблемні питання від комітетів ГР. 

Комітет з питань економіки, фінансів, сприяння проведенню реформ 

та взаємодії з територіальними громадами (голова – Дробик О.П.). 

Незадовільний стан розвитку сільських територій Хмельницької області.  

Проблема фінансової спроможності сформованих ОТГ.  

Ліквідація ЦНАПів при райдержадміністраціях та скорочення штатної 

чисельності адміністраторів таких центрів без одночасного створення таких 

центрів в ОТГ. 

Комітет з питань охорони здоров’я та соціального захисту (голова – 

Бабій С.В.). 

Медична реформа. Реформа вторинного рівня. 

Деінституалізація інтернатних закладів, створення системи патронат-

ного виховання та будинків сімейного типу. 

Забезпечення доступності споруд для маломобільних верств населення. 

Соціальне забезпечення і підтримка незахищених верств населення. 

Проблема всиновлення та підтримки покинутих дітей в області. 



Комітет з питань освіти, культури, молоді, спорту та релігії (голова – 

Ряба В.С.). 

Відсутність фінансування державою дошкілля, позашкілля; підняття 

зарплат працівникам даних закладів ініціюється державою, але не 

підтримується фінансово (відсутня державна субвенція на заклади дошкільної 

і позашкільної освіти).  

Невчасне прийняття Міністерством освіти і науки України рішень 

стосовно форм здобуття освіти (особливо у старшій школі).  

Не вирішено питання віднесення посад тренерів ДЮСШ до переліку 

посад педагогічних працівників (значно нижча заробітна плата, як у педагогів). 

Комітет з питань екології та природних ресурсів (голова – 

Міронова Н.Г.). 

Необхідність проведення заходів для покращення стану річок в області, у 

першу чергу, модернізація (будівництво) очисних споруд стічних вод. 

Оптимізація системи поводження з відходами, у першу чергу, 

будівництво сучасних полігонів та сміттєпереробних заводів. 

Вивезення з території області небезпечних відходів – непридатних та 

заборонених до використання засобів захисту рослин. 

Оптимізація природно-заповідного фонду області. 

Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, промисловості, 

житлово-комунального господарства та підприємництва (голова – Боярсь-

ка Л.В.). 

Необхідність запровадження в області інституту бізнес-омбудсмена. 

Потреба створення на її веб-сайті Хмельницької ОДА рубрики «Семінари 

для бізнесу» для розміщення інформації від контролюючих органів щодо 

тематики семінарів, дати та місця проведення. 

Вкрай незадовільний стан доріг. 

Комітет з питань регламенту та організації роботи Громадської ради 

(голова – Капітанець С.В.). 

Неналежне виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 3 лис-

топада 2010р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні 

та реалізації державної політики» (із змінами та доповненнями). 

Незадовільний стан комунікації (відсутність добре налагодженого зво-

ротного зв’язку) влади із представниками інститутів громадянського суспіль-

ства (активною громадськістю) в області. 

Відсутність чіткого механізму сприяння формуванню, навчанню та роз-

витку організацій громадянського суспільства. 

З метою розвитку громадянського суспільства та формування ГР у райо-

нах області Головою ГР ініційовано та розпочато робочі поїздки у районні 

центри, де відбуваються знайомства та налагодження комунікації з активною 

громадськістю Хмельниччини. 

Члени ГР взяли участь у низці заходів. Зокрема: ІІІ Міжнародному еконо-

мічному форумі «Інвестиційні можливості Хмельниччини»; Регіональному кру-

глому столі «Заходи зміцнення довіри між органами влади та організаціями 

громадянського суспільства»; виїзному засіданні Комітету підприємців малого 



Ta сrpеДIlЬoГo бiЗнесy Пpи Topгoвo-пpoMиcЛoвiй пaлaтi УкpaТни нa TеМy <Мiя<-

IIapoДHa тopгiвля тa iнстpyмеIITи TopГoBеЛЬнoгo ЗaxисTy ДЛя МaЛoГo Ta сеprДнЬo-
гo пiдпpисМIIицTBa (MCП) тa opгaнiзaцiй з пiдтpимки бiзнeсy>; oнлaЙн-нщaдi,
opгaнiзoвaнiй MiнiстеpствoМ poзBиTКy гpoMaД.Гa Tepvlтopiй УкpaТни зa пiдтpим-
ки rксПrpтiв гpyпИ paДrIИКiв з впpoBa.цжrIIня ДеpжaBl{oТ pегioнaльнoi пoлiтики
Пpoгpaми <U-LЕAD з eвpoПolo); зaсiдaннях пoстiйнoТ Poбoчoi гpyпи з poзpoб-
ки Пpoекry CтpaтегiТ poЗBиTкy ХмельницькoТ oблaстi нa 202|-2021 poки; Фop1ъli
<!ень MoЛиTBи зa сиpiт>>; Кpyглoмy стoлi, opгaнiзoвalloМy ХмельниЦЬкo}o oДA
тa ХмельI{ицЬкoIo oблaснoro paДolo З ПpиBo.цy зaxoдiв' ПpисBячrниx вiдзнauеннro
75 poкoвиIl IIoчaTкy.цеПopтaцiТ Укpaiнцiв з Пoльщi; Фopуwri зa yuaсTlo ДиpекTo-
piв мистецЬкиХ rшкiл тa членiв фoкyс.гpyПи з МiнiстеpсTBa кyЛЬTypи З ПИTaI{Ь

peфopмyBal{нЯ IIoчaTкoBoТ мистецькoi oсвiти тa пpoбЛеМ З ii впpoвaдx{еI{ня; Кpy-
ГJIoМy стoлi з tIиTaI{ь пpoфтеxoсвiти ъIa бaЗl Boлoчиськoгo лiцеIo Зa yЧaсTlo пPr,ц-

стaвникiв бiзнесy, yuнiв i пpaцiвникiв лiЦеIo Ta ПprДсTaвникiв oблaснoгo ДеПap-

TaМеI{ry oсвiти i нayки; Кpyгломy столi З ПиTa}IЬ ПеpcПrкTиB poЗBиткy фiзиulloгo
BиxoBaIIня i спopry y BoлoниcЬкoМy paйoнi; Фopyмi <<КoнстиryцtiтниЙ Пpoцес B

Укpaiнi: вiдкpитий Дiaлoг З ГpoMa.цЯHaNIИ>>; BсеyкpaiнcЬкиx oсвiтнix ПpoекTaХ

<Bищa Пoлiтичнa TTTкoлa>>, <Youngrеformеrs LAB) Ta <AкaДемiя пoлiтичнoТ

oсвiти>>, Toщo.
Гoлoвa фoмaдськoТ paди Кoвaльvyк C.A. BкЛIoчениiт Дo скЛaДy кoлегiТ

oДA, нa зaсi.цaнI{яx якoi пopyтllуе нaЙбiльtп бoлroчi тa пpoблемнi ПиTaHIIЯ piзниx
сфеp lкиттедiяльнoстi oблaстi. Гoлoвa ГP Taкo)к Bxo.циTЬ Дo cкЛaДy PaДи
Гpoмa.цcЬких paД Укpaiни. Члени ГP вклroченi Дo 13 дopaдЧиx opГaнiв, кoтpi

фyнкцioнyloTЬ Пpи сTpyкTypниx пiдpoздiлaх o!A.
Зa звiтний пеpioд 13 членiв ГP piшенIIяМ paДи були.цеЛегoвaнi Дo скЛaДy

КogКypcниx кoмiоiй з oбpaння 9 кеpiвникiв oблaсних зaклaдiв oxopoни здopoв'я.
oкpiм цЬoГo' чЛrI{и ГP бpaли yчaсTЬ y poбoтi: кoнкypснoi кoмiсiТ з вiдбopy
КalДИДa.tiв нa ПoсaДy ДиpекTopa Пoлянськoi ЗoШI I-III ст., Кoпaчiвськoi ЗoШI I-

III ст. BoлoчиськoТ oTГ; кoмiсii щoДo poзподiлy кorптiв сyбвенцii з lеpжaвнoГo
бюдlкеry нa лpидбaHTтЯ )киTЛa aбo пpизнaчrllнЯ гpoIшoвoТ кoMПенcaцiТ нa )киTЛo

дiтям-сиpoTaМ' дiтям, пoзбaвленим бaтькiвськoгo пiклyвaнIlЯ Ta oсoбaм з ix
ЧИcIIa y B oлo.rисЬкoМy paйoнi.

oснoвнi ЗaBДaI{ня |poМaДсЬкoi paди для poбoTи B IIacTyПнoMy poцi:
l. Пoсилити poбory З нaЛaГo,ц}ItеIIня зв'язкiв з TеpиTopiaльними

гpoМa.цcЬкиМи paДaNIИ З МеToIo бiльrп кoнсTpyкTивнoТ i чiткoТ спiвпpaцi.
2. ПpoдoвlкиTи гpoМaДcькиiа мoнiтopинг oблaсниx цiльoвиx IIpoГpaМ.

з. ПpoдoвlкиTи IIpaкTикy yнaстi y склaдi кoнкypсниx кoмiсiй з oбpaння
кepiвникiв oблaсниx ЗaкЛaДiв oxopoни здopoв' я.

4. Пpoвести зyстpi.ri З ПprДcTaBникaМи oб'еднaниx теpитopiaЛьниХ
ГpoМaД З МrTolo спiльнoгo виpoблення нaпpямiв ефективнoгo poЗBиTкy Ta

пiДвищення фiнaнсoвoi сПpoМo}кнoстi oTГ.

Гoлoвa Гpoмaдськoi paди
пpи ХмельниЦькiй otA Cеpгiй КoBAЛЬЧУк


