
ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення засідання 

Громадської ради при Хмельницькій ОДА 

від 20 лютого 2020 року 
 

 

План
1
 роботи Громадської ради при Хмельницькій ОДА на 2020 рік 

 

Напрями 

діяльності 

Форма роботи або зміст заходу Час (період) 

виконання 

Комітет(и) або/та член 

ГР, відповідальний(і) за 

виконання 

І. Загальна 

організація 

роботи ГР 

1. Загальне керівництво ГР Протягом 

року 

Голова ГР 

2. Загальна підготовка засідань 

ГР 

Протягом 

року 

Голова ГР, 

заступники Голови ГР, 

секретар ГР,  

комітет з питань 

регламенту та організації 

роботи ГР 

3. Підготовка пропозицій до 

порядку денного засідань ГР та 

формування його проектів 

Протягом 

року 

Голова ГР, 

заступники Голови ГР, 

секретар ГР,  

комітет з питань 

регламенту та організації 

роботи ГР, 

голови комітетів ГР 

4. Контроль за дотриманням 

регламенту під час засідання ГР 

Під час 

проведення 

засідань ГР 

Комітет з питань 

регламенту та організації 

роботи ГР 

5. Протоколювання засідань ГР Протягом 

року 

Секретар ГР 

6. Ведення діловодства ГР Протягом 

року 

Секретар ГР 

7. Ведення сторінки ГР у 

соціальній мережі Facebook 

 

Протягом 

року 

Комітет з питань 

регламенту та організації 

роботи ГР 

8. Підготовка та оформлення 

інформації про діяльність ГР для 

сторінки ГР у соціальній мережі 

Facebook  

Протягом 

року 

Комітет з питань 

регламенту та організації 

роботи ГР,  

інші комітети ГР 

9. Підготовка проектів основних 

документів з організації 

діяльності ГР 

Червень-

липень 

Комітет з питань 

регламенту та організації 

роботи ГР  

10. Підготовка пропозицій із 

внесення змін та доповнень до 

основних документів з організації 

діяльності ГР 

За 

необхідності 

Комітет з питань 

регламенту та організації 

роботи ГР  

11. Проведення засідань комітетів Протягом Голови комітетів ГР 

                                                 
1
 План роботи сформовано відповідно до Плану роботи Хмельницької ОДА на 2020 р., Положення про ГР, 

Положення про комітети ГР 



ГР року 

12. Підготовка проектів рішень за 

результатами, розглянутих на 

засіданнях комітетів ГР питань 

Протягом 

року 

Голови комітетів ГР, 

комітет з питань 

регламенту та організації 

роботи ГР 

13. Підготовка проектів рішень за 

результатами, розглянутих на 

засіданнях ГР питань 

Протягом 

року 

Секретар ГР, 

комітет з питань 

регламенту та організації 

роботи ГР 

14. Підготовка звітів за 

результатами роботи комітетів ГР 

Грудень Голови комітетів ГР 

15. Аналіз діяльності роботи ГР 

та підготовка звіту за 

результатами роботи ГР  

Січень, 

2021 

 

Голова ГР, 

заступники Голови ГР, 

секретар ГР,  

комітет з питань 

регламенту та організації 

роботи ГР 

ІІ. Комуніка-

ція з гро-

мадськістю 

1. Взаємодія з Координаційним 

комітетом громадських рад 

України  

Протягом 

року 

 

Голова ГР, 

перший заступник Голови 

ГР, відповідальний за 

комунікацію  

2. Здійснення електронної та 

інших видів комунікації із 

громадськістю 

Протягом 

року 

Відповідно до Положення 

про ГР та на підставі 

окремих рішень ГР 

 3. Участь у громадських 

слуханнях Хмельницької ОДА 

Згідно плану 

Хмельницької 

ОДА 

4. Участь у громадських 

слуханнях, що проводяться 

іншими органами державної 

влади та місцевого 

самоврядування  

За 

необхідності 

5. Налагодження співпраці та 

комунікація з ГР Хмельниччини 

та інших областей України 

Протягом 

року 

6. Організація та проведення 

Круглого столу з питань 

функціонування і розвитку 

малого та середнього 

підприємництва Хмельниччини 

ІІ-й квартал 

7. Аналіз переданих ГР 

пропозицій та рекомендацій, 

підготовлених за результатами 

проведених громадськістю 

публічних заходів з актуальних 

питань соціально-економічного 

розвитку області (з урахуванням 

стратегічних пріоритетів), та 

представлення їх Хмельницькій 

ОДА з метою повного або 

часткового використання 

останньою у своїй діяльності  

Протягом 

року 



8. Проведення на постійній 

основі зустрічей членів ГР з 

представниками бізнесу із 

залученням керівників 

Хмельницької ОДА  

Кожен четвер 

першого 

місяця 

кварталу 

9. Ініціювання перед Головою 

Хмельницької ОДА 

запровадження в області 

інституту бізнес-медіації  

Лютий-

квітень 

10. Ініціювання перед 

Хмельницькою ОДА створення 

на її веб-сайті рубрики «Семінари 

для бізнесу» для розміщення 

інформації від контролюючих 

органів щодо тематики семінарів, 

дати та місця проведення 

Лютий-

квітень 

ІІІ. Формува-

ння пропо-

зицій 

Хмельницькій 

ОДА 

1. Розроблення та подання 

власних пропозицій 

облдержадміністрації за 

результатами опрацювання 

пропозицій та зауважень 

громадськості щодо діяльності 

Хмельницької ОДА 

Протягом 

року 

Відповідно до Положення 

про ГР та на підставі 

окремих рішень ГР 

 

2. Розроблення та подання 

пропозицій Хмельницькій ОДА 

щодо проведення громадських 

консультацій, непередбачених 

планом  

3. Проведення оперативних 

нарад-консультацій з 

керівництвом Хмельницької ОДА 

Не рідше 1 р. 

у 2 місяці 

Голова ГР, 

заступники Голови ГР, 

секретар ГР,  

голови комітетів ГР 

4. Участь у робочих групах, 

зокрема у складі: 

- Робочої групи з розробки 

проекту Стратегії розвитку 

Хмельницької області на 2021-

2027 роки; 

 

- Робочої групи в Хмельницькій 

області з напрацювання 

законодавчих змін до законів про 

працю, податкового 

законодавства з метою 

стимулювання роботодавців до 

участі у підготовці кадрів за 

дуальною формою освіти та 

співпраці із закладами 

профтехосвіти; 

 

- Робочої групи з питань надання 

гуманітарної допомоги при 

обласній державній адміністрації; 

 

 

Протягом 

року  

 

 

 

Протягом 

року  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бабій В.І.,  

Бабій С.В. 

 

 

 

Ковальчук С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довбуш В.В. 

 

 



- інших  Протягом 

року 

Члени ГР на підставі 

окремих рішень ГР  

5. Участь у роботі 

консультативних, дорадчих та 

інших допоміжних органів, котрі 

функціонують при структурних 

підрозділах Хмельницької ОДА, 

зокрема у складі: 

- Координаційної ради з питань 

сприяння розвитку 

громадянського суспільства; 

 

 

- Колегії Хмельницької ОДА; 

 

- Ради розвитку громад та 

територій Хмельницької області; 

 

- Комісії по розгляду питань з 

надання грошової допомоги 

громадянам, які потребують 

дороговартісного лікування; 

 

 

- Обласного конкурсного 

комітету з підготовки та 

проведення конкурсів щодо 

визначення автобусних 

перевізників на міжміських та 

приміських автобусних 

маршрутах загального 

користування, які не виходять за 

межі території області; 

 

- Комісія з питань ліцензування 

освітньої діяльності закладів 

освіти області; 

 

- Регіональної ради професійної 

освіти (стейкхолдерів); 

 

- Ради з визначення кандидатур 

на присудження обласної премії у 

сфері фізичної культури та 

спорту за вагомий внесок у 

розбудову фізкультурно-

спортивного руху; 

 

- Комісії щодо розподілу 

субвенцій з державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

будівництво 

мультифункціональних 

Протягом 

року 

 

 

 

 

 

 

Ковальчук С.А., 

Бабій В.М., 

Довбуш В.В., 

Капітанець С.В. 

 

Ковальчук С.А. 

 

Ковальчук С.А. 

 

 

Велєв А.М. 

 

 

 

 

 

Слюсарчук С.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маланчак Л.І. 

 

 

 

Маланчак Л.І. 

Яремюк А.С. 

 

Солтик С.О. 

 

 

 

 

 

 

Солтик С.О. 

 

 

 

 



майданчиків для занять ігровими 

видами спорту; 

 

- Обласної конкурсної комісії з 

питань надання часткової 

компенсації вартості придбаної 

сільськогосподарської техніки та 

обладнання (включаючи 

приватний сектор); 

 

- Комісії по присудженню 

персональних стипендій для 

обдарованих дітей і творчої 

молоді; 

 

- Обласної робочої групи з питань 

захисту прав інвесторів, протидії 

незаконному поглинанню та 

захопленню підприємств; 

 

- інших 

 

 

 

 

 

Слюсарчук С.Б. 

 

 

 

 

 

 

Ряба В.С. 

 

 

 

 

Слюсарчук С.Б. 

 

 

 

 

Члени ГР на підставі 

окремих рішень ГР 

 

6. Участь у конкурсних комісіях з 

обрання керівників обласних 

закладів охорони здоров’я 

 Члени ГР на підставі 

окремих рішень ГР 

 

7. Розгляд проблемних питань та 

вироблення пропозицій з їх 

вирішення, зокрема про: 

- підвищення ефективності 

співпраці з територіальними та 

галузевими громадськими 

радами; 

- удосконалення механізмів 

забезпечення відкритості та 

прозорості роботи місцевих 

органів виконавчої влади; 

 

- перспективи розвитку 

кредитування молодіжного 

будівництва, індивідуального 

будівництва на селі; 

- ефективність реалізації 

державної політики у сфері 

місцевого самоврядування та 

децентралізації влади; 

  

- соціальний захист населення, 

охорону здоров’я в області, 

забезпечують захист прав і 

свобод громадян, пацієнтів та 

медичних працівників; 

 

 

 

Протягом 

року  

 

 

 

 

Комітет з питань 

регламенту та організації 

роботи Громадської ради 

 

 

 

 

 

 

Комітет з питань 

економіки, фінансів, 

сприяння проведенню 

реформ та взаємодії з 

територіальними 

громадами 

 

 

 

Комітет з питань охорони 

здоров’я та соціального 

захисту 

 

 



- якості надання послуг з охорони 

здоров’я мешканцям 

територіальних громад області; 

- забезпечення соціального 

захисту та побутових умов 

малозабезпеченим групам 

громадян; 

 

- забезпечення здобуття 

громадянами дошкільної, повної 

загальної середньої, 

позашкільної, професійно-

технічної та вищої освіти; 

- створення належних умов для 

відродження та розвитку 

культури; 

- реалізацію на території області 

комплексних і цільових програм 

розвитку фізичної культури і 

спорту; 

 

- охорону навколишнього 

природного середовища та 

екологічну безпеку; 

- раціональне використання, 

відтворення та охорони земель, 

лісів, збереження і невиснажливе 

використання біо- та 

ландшафтного різноманіття; 

- раціональне використання надр; 

 

- поліпшення стану та перспектив 

розвитку будівництва, житлово-

комунального господарства, 

покращення роботи житлово-

комунальних підприємств. 

- якості благоустрою населених 

пунктів; 

- пасажирського транспорту, а 

також утримання та ремонту 

доріг; 

 

- соціального захисту та 

побутових умов учасників 

бойових дій та добровольців; 

- забезпечення робочими місцями 

учасників бойових дій, 

добровольців та волонтерів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комітет з питань освіти, 

культури, молоді, спорту 

та релігії 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комітет з питань екології 

та природних ресурсів 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комітет з питань паливно-

енергетичного комплексу, 

промисловості, житлово-

комунального 

господарства та 

підприємництва 

 

 

 

 

 

Комітет з питань 

взаємодії з учасниками 

бойових дій, 

добровольцями та 

волонтерами 

 

VI. Моніто-

ринг за 

діяльністю 

Хмельницької 

1. Здійснення громадського 

моніторингу за діяльністю 

Хмельницької ОДА в частині: 

- врахування Хмельницькою ОДА 

Протягом 

року 

Відповідно до Положення 

про ГР та на підставі 

окремих рішень ГР 

 



ОДА пропозицій та зауважень 

громадськості; 

- забезпечення прозорості та 

відкритості діяльності 

Хмельницької ОДА, доступу до 

публічної інформації, яка 

знаходиться у володінні 

Хмельницької ОДА; 

- дотримання Хмельницькою 

ОДА положень нормативно- 

правових актів, спрямованих на 

запобігання та протидію корупції  

2. Проведення громадської 

експертизи діяльності 

Хмельницької ОДА та 

громадської антикорупційної 

експертизи проектів актів, які 

розробляє Хмельницька ОДА 

Протягом 

року 

3. Громадський моніторинг за 

діяльністю Хмельницької ОДА в 

частині виконання програм і 

планів, розгляду проектів та 

питань, а саме: 

- 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; 

 

 

 

 

- Програми поводження з 

побутовими відходами у 

Хмельницькій області на 2018-

2022 роки; 

 

- Програми «Питна вода 

Хмельниччини» на 2008-2020 

роки; 

 

- Питання про стан розвитку 

сільських територій; 

 

- Цільової регіональної програми 

підтримки індивідуального 

житлового будівництва на селі та 

поліпшення житлово-побутових 

умов сільського населення 

«Власний дім» на 2012-2020 

роки; 

 

 

 

 

 

І квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ квартал 

 

 

 

 

ІІ квартал 

 

 

 

ІІ квартал 

 

 

ІІ квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комітет з питань екології 

та природних ресурсів  

Комітет з питань освіти, 

культури, молоді, спорту 

та релігії 

Комітет з питань паливно-

енергетичного комплексу, 

промисловості, житлово-

комунального 

господарства та 

підприємництва 

Комітет з питань екології 

та природних ресурсів  

 

 

 

Комітет з питань екології 

та природних ресурсів  

 

 

Комітет з питань 

економіки, фінансів, 

сприяння проведенню 

реформ та взаємодії з 

територіальними 

громадами 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення засідання 

Громадської ради при Хмельницькій ОДА 

від 20 лютого 2020 року 
 

 

План
1
 роботи Громадської ради при Хмельницькій ОДА на 2020 рік 

 

Напрями 

діяльності 

Форма роботи або зміст заходу Час (період) 

виконання 

Комітет(и) або/та член 

ГР, відповідальний(і) за 

виконання 

І. Загальна 

організація 

роботи ГР 

1. Загальне керівництво ГР Протягом 

року 

Голова ГР 

2. Загальна підготовка засідань 

ГР 

Протягом 

року 

Голова ГР, 

заступники Голови ГР, 

секретар ГР,  

комітет з питань 

регламенту та організації 

роботи ГР 

3. Підготовка пропозицій до 

порядку денного засідань ГР та 

формування його проектів 

Протягом 

року 

Голова ГР, 

заступники Голови ГР, 

секретар ГР,  

комітет з питань 

регламенту та організації 

роботи ГР, 

голови комітетів ГР 

4. Контроль за дотриманням 

регламенту під час засідання ГР 

Під час 

проведення 

засідань ГР 

Комітет з питань 

регламенту та організації 

роботи ГР 

5. Протоколювання засідань ГР Протягом 

року 

Секретар ГР 

6. Ведення діловодства ГР Протягом 

року 

Секретар ГР 

7. Ведення сторінки ГР у 

соціальній мережі Facebook 

 

Протягом 

року 

Комітет з питань 

регламенту та організації 

роботи ГР 

8. Підготовка та оформлення 

інформації про діяльність ГР для 

сторінки ГР у соціальній мережі 

Facebook  

Протягом 

року 

Комітет з питань 

регламенту та організації 

роботи ГР,  

інші комітети ГР 

9. Підготовка проектів основних 

документів з організації 

діяльності ГР 

Червень-

липень 

Комітет з питань 

регламенту та організації 

роботи ГР  

10. Підготовка пропозицій із 

внесення змін та доповнень до 

основних документів з організації 

діяльності ГР 

За 

необхідності 

Комітет з питань 

регламенту та організації 

роботи ГР  

11. Проведення засідань комітетів Протягом Голови комітетів ГР 

                                                 
1
 План роботи сформовано відповідно до Плану роботи Хмельницької ОДА на 2020 р., Положення про ГР, 

Положення про комітети ГР 



ГР року 

12. Підготовка проектів рішень за 

результатами, розглянутих на 

засіданнях комітетів ГР питань 

Протягом 

року 

Голови комітетів ГР, 

комітет з питань 

регламенту та організації 

роботи ГР 

13. Підготовка проектів рішень за 

результатами, розглянутих на 

засіданнях ГР питань 

Протягом 

року 

Секретар ГР, 

комітет з питань 

регламенту та організації 

роботи ГР 

14. Підготовка звітів за 

результатами роботи комітетів ГР 

Грудень Голови комітетів ГР 

15. Аналіз діяльності роботи ГР 

та підготовка звіту за 

результатами роботи ГР  

Січень, 

2021 

 

Голова ГР, 

заступники Голови ГР, 

секретар ГР,  

комітет з питань 

регламенту та організації 

роботи ГР 

ІІ. Комуніка-

ція з гро-

мадськістю 

1. Взаємодія з Координаційним 

комітетом громадських рад 

України  

Протягом 

року 

 

Голова ГР, 

перший заступник Голови 

ГР, відповідальний за 

комунікацію  

2. Здійснення електронної та 

інших видів комунікації із 

громадськістю 

Протягом 

року 

Відповідно до Положення 

про ГР та на підставі 

окремих рішень ГР 

 3. Участь у громадських 

слуханнях Хмельницької ОДА 

Згідно плану 

Хмельницької 

ОДА 

4. Участь у громадських 

слуханнях, що проводяться 

іншими органами державної 

влади та місцевого 

самоврядування  

За 

необхідності 

5. Налагодження співпраці та 

комунікація з ГР Хмельниччини 

та інших областей України 

Протягом 

року 

6. Організація та проведення 

Круглого столу з питань 

функціонування і розвитку 

малого та середнього 

підприємництва Хмельниччини 

ІІ-й квартал 

7. Аналіз переданих ГР 

пропозицій та рекомендацій, 

підготовлених за результатами 

проведених громадськістю 

публічних заходів з актуальних 

питань соціально-економічного 

розвитку області (з урахуванням 

стратегічних пріоритетів), та 

представлення їх Хмельницькій 

ОДА з метою повного або 

часткового використання 

останньою у своїй діяльності  

Протягом 

року 



8. Проведення на постійній 

основі зустрічей членів ГР з 

представниками бізнесу із 

залученням керівників 

Хмельницької ОДА  

Кожен четвер 

першого 

місяця 

кварталу 

9. Ініціювання перед Головою 

Хмельницької ОДА 

запровадження в області 

інституту бізнес-медіації  

Лютий-

квітень 

10. Ініціювання перед 

Хмельницькою ОДА створення 

на її веб-сайті рубрики «Семінари 

для бізнесу» для розміщення 

інформації від контролюючих 

органів щодо тематики семінарів, 

дати та місця проведення 

Лютий-

квітень 

ІІІ. Формува-

ння пропо-

зицій 

Хмельницькій 

ОДА 

1. Розроблення та подання 

власних пропозицій 

облдержадміністрації за 

результатами опрацювання 

пропозицій та зауважень 

громадськості щодо діяльності 

Хмельницької ОДА 

Протягом 

року 

Відповідно до Положення 

про ГР та на підставі 

окремих рішень ГР 

 

2. Розроблення та подання 

пропозицій Хмельницькій ОДА 

щодо проведення громадських 

консультацій, непередбачених 

планом  

3. Проведення оперативних 

нарад-консультацій з 

керівництвом Хмельницької ОДА 

Не рідше 1 р. 

у 2 місяці 

Голова ГР, 

заступники Голови ГР, 

секретар ГР,  

голови комітетів ГР 

4. Участь у робочих групах, 

зокрема у складі: 

- Робочої групи з розробки 

проекту Стратегії розвитку 

Хмельницької області на 2021-

2027 роки; 

 

- Робочої групи в Хмельницькій 

області з напрацювання 

законодавчих змін до законів про 

працю, податкового 

законодавства з метою 

стимулювання роботодавців до 

участі у підготовці кадрів за 

дуальною формою освіти та 

співпраці із закладами 

профтехосвіти; 

 

- Робочої групи з питань надання 

гуманітарної допомоги при 

обласній державній адміністрації; 

 

 

Протягом 

року  

 

 

 

Протягом 

року  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бабій В.І.,  

Бабій С.В. 

 

 

 

Ковальчук С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довбуш В.В. 

 

 



- інших  Протягом 

року 

Члени ГР на підставі 

окремих рішень ГР  

5. Участь у роботі 

консультативних, дорадчих та 

інших допоміжних органів, котрі 

функціонують при структурних 

підрозділах Хмельницької ОДА, 

зокрема у складі: 

- Координаційної ради з питань 

сприяння розвитку 

громадянського суспільства; 

 

 

- Колегії Хмельницької ОДА; 

 

- Ради розвитку громад та 

територій Хмельницької області; 

 

- Комісії по розгляду питань з 

надання грошової допомоги 

громадянам, які потребують 

дороговартісного лікування; 

 

 

- Обласного конкурсного 

комітету з підготовки та 

проведення конкурсів щодо 

визначення автобусних 

перевізників на міжміських та 

приміських автобусних 

маршрутах загального 

користування, які не виходять за 

межі території області; 

 

- Комісія з питань ліцензування 

освітньої діяльності закладів 

освіти області; 

 

- Регіональної ради професійної 

освіти (стейкхолдерів); 

 

- Ради з визначення кандидатур 

на присудження обласної премії у 

сфері фізичної культури та 

спорту за вагомий внесок у 

розбудову фізкультурно-

спортивного руху; 

 

- Комісії щодо розподілу 

субвенцій з державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

будівництво 

мультифункціональних 

Протягом 

року 

 

 

 

 

 

 

Ковальчук С.А., 

Бабій В.М., 

Довбуш В.В., 

Капітанець С.В. 

 

Ковальчук С.А. 

 

Ковальчук С.А. 

 

 

Велєв А.М. 

 

 

 

 

 

Слюсарчук С.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маланчак Л.І. 

 

 

 

Маланчак Л.І. 

Яремюк А.С. 

 

Солтик С.О. 

 

 

 

 

 

 

Солтик С.О. 

 

 

 

 



майданчиків для занять ігровими 

видами спорту; 

 

- Обласної конкурсної комісії з 

питань надання часткової 

компенсації вартості придбаної 

сільськогосподарської техніки та 

обладнання (включаючи 

приватний сектор); 

 

- Комісії по присудженню 

персональних стипендій для 

обдарованих дітей і творчої 

молоді; 

 

- Обласної робочої групи з питань 

захисту прав інвесторів, протидії 

незаконному поглинанню та 

захопленню підприємств; 

 

- інших 

 

 

 

 

 

Слюсарчук С.Б. 

 

 

 

 

 

 

Ряба В.С. 

 

 

 

 

Слюсарчук С.Б. 

 

 

 

 

Члени ГР на підставі 

окремих рішень ГР 

 

6. Участь у конкурсних комісіях з 

обрання керівників обласних 

закладів охорони здоров’я 

 Члени ГР на підставі 

окремих рішень ГР 

 

7. Розгляд проблемних питань та 

вироблення пропозицій з їх 

вирішення, зокрема про: 

- підвищення ефективності 

співпраці з територіальними та 

галузевими громадськими 

радами; 

- удосконалення механізмів 

забезпечення відкритості та 

прозорості роботи місцевих 

органів виконавчої влади; 

 

- перспективи розвитку 

кредитування молодіжного 

будівництва, індивідуального 

будівництва на селі; 

- ефективність реалізації 

державної політики у сфері 

місцевого самоврядування та 

децентралізації влади; 

  

- соціальний захист населення, 

охорону здоров’я в області, 

забезпечують захист прав і 

свобод громадян, пацієнтів та 

медичних працівників; 

 

 

 

Протягом 

року  

 

 

 

 

Комітет з питань 

регламенту та організації 

роботи Громадської ради 

 

 

 

 

 

 

Комітет з питань 

економіки, фінансів, 

сприяння проведенню 

реформ та взаємодії з 

територіальними 

громадами 

 

 

 

Комітет з питань охорони 

здоров’я та соціального 

захисту 

 

 



- якості надання послуг з охорони 

здоров’я мешканцям 

територіальних громад області; 

- забезпечення соціального 

захисту та побутових умов 

малозабезпеченим групам 

громадян; 

 

- забезпечення здобуття 

громадянами дошкільної, повної 

загальної середньої, 

позашкільної, професійно-

технічної та вищої освіти; 

- створення належних умов для 

відродження та розвитку 

культури; 

- реалізацію на території області 

комплексних і цільових програм 

розвитку фізичної культури і 

спорту; 

 

- охорону навколишнього 

природного середовища та 

екологічну безпеку; 

- раціональне використання, 

відтворення та охорони земель, 

лісів, збереження і невиснажливе 

використання біо- та 

ландшафтного різноманіття; 

- раціональне використання надр; 

 

- поліпшення стану та перспектив 

розвитку будівництва, житлово-

комунального господарства, 

покращення роботи житлово-

комунальних підприємств. 

- якості благоустрою населених 

пунктів; 

- пасажирського транспорту, а 

також утримання та ремонту 

доріг; 

 

- соціального захисту та 

побутових умов учасників 

бойових дій та добровольців; 

- забезпечення робочими місцями 

учасників бойових дій, 

добровольців та волонтерів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комітет з питань освіти, 

культури, молоді, спорту 

та релігії 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комітет з питань екології 

та природних ресурсів 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комітет з питань паливно-

енергетичного комплексу, 

промисловості, житлово-

комунального 

господарства та 

підприємництва 

 

 

 

 

 

Комітет з питань 

взаємодії з учасниками 

бойових дій, 

добровольцями та 

волонтерами 

 

VI. Моніто-

ринг за 

діяльністю 

Хмельницької 

1. Здійснення громадського 

моніторингу за діяльністю 

Хмельницької ОДА в частині: 

- врахування Хмельницькою ОДА 

Протягом 

року 

Відповідно до Положення 

про ГР та на підставі 

окремих рішень ГР 

 



ОДА пропозицій та зауважень 

громадськості; 

- забезпечення прозорості та 

відкритості діяльності 

Хмельницької ОДА, доступу до 

публічної інформації, яка 

знаходиться у володінні 

Хмельницької ОДА; 

- дотримання Хмельницькою 

ОДА положень нормативно- 

правових актів, спрямованих на 

запобігання та протидію корупції  

2. Проведення громадської 

експертизи діяльності 

Хмельницької ОДА та 

громадської антикорупційної 

експертизи проектів актів, які 

розробляє Хмельницька ОДА 

Протягом 

року 

3. Громадський моніторинг за 

діяльністю Хмельницької ОДА в 

частині виконання програм і 

планів, розгляду проектів та 

питань, а саме: 

- 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; 

 

 

 

 

- Програми поводження з 

побутовими відходами у 

Хмельницькій області на 2018-

2022 роки; 

 

- Програми «Питна вода 

Хмельниччини» на 2008-2020 

роки; 

 

- Питання про стан розвитку 

сільських територій; 

 

- Цільової регіональної програми 

підтримки індивідуального 

житлового будівництва на селі та 

поліпшення житлово-побутових 

умов сільського населення 

«Власний дім» на 2012-2020 

роки; 

 

 

 

 

 

І квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ квартал 

 

 

 

 

ІІ квартал 

 

 

 

ІІ квартал 

 

 

ІІ квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комітет з питань екології 

та природних ресурсів  

Комітет з питань освіти, 

культури, молоді, спорту 

та релігії 

Комітет з питань паливно-

енергетичного комплексу, 

промисловості, житлово-

комунального 

господарства та 

підприємництва 

Комітет з питань екології 

та природних ресурсів  

 

 

 

Комітет з питань екології 

та природних ресурсів  

 

 

Комітет з питань 

економіки, фінансів, 

сприяння проведенню 

реформ та взаємодії з 

територіальними 

громадами 

 

 

 

 



- oблaсноi цiльoвoi сoцiaльнor
пpoГpaMи poзBиTкy фiзиuнoТ
кyЛЬTypи i опopтy нa 20l8 _2021l
poки;

- Пpoгpa:rли poзBиТкy oсBlTи
Хмельницькoi oблaс тi нa 20 I 6

2О2О poки;

- oблaснoi кoМПЛекснoi пpoгpaми
сoЦiaльноi пiдтpимки yнaсникiв
ATo, oпеpaцii oб'сднaниХ cиЛ,

членiв iх оiмей, оiмей зaгиблиx
yнaоникiв ATo, опеpaцii
oб, сДнaних сиЛ' IioсTpDкДaЛих
yuaсникiв PеволroцiТ ГiДнoстi,
yuaсникiв-дoбpoвoльцiв, якi
6paslи }п{acTЬ y зaхистi
теpитopiaльнoi цiлiснoстi тa
.цrp}кaвI{oГo сyвеpенiTеTy нa Cxoдi
УкpaТни Ta BIIIaнyBaння пaм,ятi
зaгиблиx нa 2019 -202О poки;

. oблaснoi пpoГpaМи
oз.ЦopoBЛrIIIIя Ta вiдпouинкy дiтей
нaпеpioд дo2О22 poкy;

- Пpoгpaми poзBиTкy MaJIoГo Ta

сrpе.цнЬoгo пiдпpиeмIIиЦTBa
Xмельницькoi oблaс тt ътa 202I -

2О22.

III квapтaл

III квapтart

III квapтaл

III квapтaл

IV квapта'т

Кoмiтет з ПиTaIIЬ oсвiти,
кyЛЬTypи' мoлoДi, сПopTy
тa pелiгii

Кoмiтет з ПиTaI{Ь oсвiти,
кyЛЬTypи' мoлодi, сПopTy
тa pелiгiТ

Кoмiтет З ПиTaI{Ь

взaемoДii з yЧaсIlикaМи
бoйoвих Дiй,
добpoвoльЦяМи Ta
BoлoнTеpaМи

Кoмiтет З IIиTaнЬ oХopol{и
здоpoв,я тa сoцiaльногo
ЗaXИc.IУ

Кoмiтет з ПиTaI{Ь ПilЛиBIIo*

rllrpгеTиЧнoгo кoMПЛекcy'
IlpoМисЛoвoотi, житлoвo-
кoМyнaJIЬI{oГo
ГoсПo.цapcTBa Ta
пiдпpиемницTBa

Гoлoвa ГpoмaдськoТ paди
пpи Хмельницькiй o.ЦA Сеpгiй кoBAЛЬЧУК


