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засiдaння I'poмaдськoТ paди пpи Хмельницькiй oблaснiй держaвнiй адмiнiстpaцii

М. ХмелЬHиЦькllй
XУУГI зaл JYa 1

21 .IерRtlЯ 2()20 р()К\'
1l:00

flpисyтнi: l7 чoл.
Biдсyтнi: Бaбiй B.I.' Biнскевич A.A.' Гyменrок B.М.' lpoбик o.П.. Лroлькyн B.Г..
Maзyp Ю.B.. Мaтraн.laк Jl.I.. Мapyщaк I.I.' Мapнyк o.I.. Мельник М.Il.. Сaгaйдaк Г'A..
Семенroк Т.Ю., Cлroсapvyк C.Б., Стyкaн I.М.. Хyлзiнськa A,B.. Яремюк A.С.
ЗaпpoIшенi:
JIисrок oлексiй lopiйoви.r. зaсТyIIНик ГoЛoви ХмельницькoТ o/{A.
.(зroблюк Тетянa Baсилiвнa - ДиpекTop l{епapтaМенТy ПриpoДI{иx pесyрсiв тa екo"lroг.iТ

ХмельниЦькoТ o!A.
Bиrшoмipськa Oльгa lopiiЪна.'стaprпий деpжaвний iнспектоp З oxopoни нaBкoЛиlllнЬoГo
сеpеДogиЩa l]еpхсaвноТ екoлoгi.rнoТ iнспекцiТ y Хмельницькiй oблaстi.
Сaвa Pyслaн Aнaтoлiйови.r ГенераЛьний диpектор ToR <ПонiнкiвсЬкa Кaрl.oннo-

пaПеpoBa фaбpикa>.
Кoвaльтyк Baлеpiй Baсильoвич зaсTyП[Iик ДиprкТopa Деp)IiaBI]oГtl пiдпpисMсl-tsa

<Хме.ltьницький облaсний фонд пiдтpимки iндtивiдyaЛЬнOГo )киI.ЛOвOГO бyлiвништвa нa

селi>>.

I'apник Oлег Mикoлaйович HaЧaЛЬник вiддiлy З l.Iи.гaнЬ сПO)киBЧoГo pиHкy Тa

пyблi.тниx зaкyпiвель f{епapтaментy екoнoмiчногo poзBиTкy. куpоpтiв i .г1,ризм1.

Хме:tьницькоТ oДA.

tloPЯlцoк /{Е[ItIии
1.IIpo IIегaTиBIIий вплив Дiяльнoстi .гoB <floнiнкiвська кapТotlнo.ПaПеpoBa

фaбpикa> IIа сTaн вoД Р. Хoмopa.
.lloпoвiдaють: /{зюблrок Tетянa Baсилiвнa Диpектop l{епapTaMеHTу ПpиpoдIrlиХ

pесypсiв Ta екoЛoГiТ XмельниЦькoТ ol{A; Сaвa Pус.пaн Aнaтoлiйoвич генеpa;tьнlrй

JlиpекTop ToB кПoнiнкiвськa каpToнrro-ПaПеpoBa фaбpикa>.
2. Пpo сTaH Bикoнaнtrя [{iльовoТ pегioнaльноТ Пpoгpaми пiдтpимкrr

iндивiдyaльнoгo )I(иTЛoBoГo бyлiвницТBa нa селi тa полiпrшення :л(итЛoвo-пoбyтoвt:х
yMoB сiльськoгo [IaсеЛеHня <<Bласний дiм>> нa 20|2-2020 poки.

Дoпoвiдaс: Кoвaль.ryк Baлеpiй Bасильoвич зaсTyПI{иI( ]1иpеtfl'opa деp)кaBгIoгO
пiдпpиемствa кХмельницький oб-iIaсний фoнл пiдтpимки iн.trtвi.г(rаr|ЬHoгo }I(иTтIOB0I'o

бyлiвниuт'вa нa селi>.
3. oбгoвopення ПиTaння таpифiв нa п;raтнi ПoсЛуги' lцo нaДaюТЬся

кoмyнaЛЬниМи }Ieкoprrpцiйними пiдпpисмсTвaМи <<Хмельницький oблaсний це[ITp
слyясби кpoвb> Ta <<ХмельниЦький oблaсний гoспiтaль ветеpaнiв вiйни>>

ХмельницькoТ oблaснoi рaди.
f{опoвiдaс: Гaрник Oлег MикoлайоBич --. нal{aЛЬ[lик вiллiлу З Пи.гaнЬ сП0)IшBl{oГo

ринк) тa пyблi.lних зaкупiвель f{епapТaN{еtlTv екoнoмi.lнOГo po'3виTкy. кyрoргiв i ту,ризмl,
ХмельницькoТ o!A.

4. С.истeмa зaхoдiв нa теpитоpii oбластi, сПpяМoBaних нa ЗaП0olгatl[.,I
ПоIIIиреrIHю кopoнaBipyсноТ iнфекuii.

loпoвiдaс: Бaбiй Ceргiй BaсильовиЧ _ I.oлoBa кoмiтетy З ПиTaнЬ oХopoни здopoв,я
тa сoцia"тьнoГo ЗaхисTy.

5. Pозгляд зBеpнення ДиpеIffopa кoN{y[IаЛЬHoгo некомеprtiйнol.o lliдприсмст'ва
<<Хмельницька oбласна лiкapня>> If,vглeви.rа Я.M. шiollo виДiltення фiнaнсовоТ дoпоlvItlги
вiд o.t[. oбластi }Ia сTвopeння tlаЛe}I(ниx yMoB ,ц.ця здiйснення лiкl'Ba.ЦЬ}Iol.o llрoцrс\, 1,

ввipеноп,ry йопrу' зaкладi.



' floпoвiдaс: Бaбiй (--еpr'iй [laсильoвич * Гo.Цoвa комiтету з ГiиТaHЬ oхОpoни зДOpOB.я

ra сoцiaльнoГo зaxисTy.
6. Poзгляц ЗaяB члeнiв l.pомадськoi Рaди ПрIr Хмельницькiй ()JI \

Бенькaлoвичa Я.M. та Бoгaчyкa B.Я.
.Цoповiдaс: Кoвaльнyк Сеpгiй Aндpiйoвиr{ - ГoЛoBa l-poмaдськoi paди пptl Хмельницькiй

oДA.
7. Piзне.
7.1 Aналiз BикoнaHIIя листiв та пpийняТих нa зaсi,цаннях l pомaлськоТ paли pittlень.
Дoпoвiдaс: Капiтaнець Свiт.пaна BолoДимиpiвнa'-ГoПoвa кoмiтеry '] ПиTaНЬ реГЛaМеHly

тa opгaнiзaцii pобoти фoмaдськoi paли.
7.2IIpo BизIIaчеIIнЯ Да"TИ насryПнoгo зaсiДaння I poмaлськоi paди.
}Ioпoвiдaс: Ковaльнyк СеpI.iй Aндpiйoвин ГoЛoBa [.poмaлськоТ Paди rtpи

Хмельницькiй Ol{A.

1. Пpo негaTиBHий вплив Дiяльностi 
.гoB <Iloнiнкiвськa кapТo[lнo-ПaПrpot.;l

фaбpикa> нa сTaII BoД p. Хoмopa.
Cлyхaли:
l{зroблroк T.B. пpoiнфоpмyвaлa Пpo сТalr пpoблеми ДoBкoЛa ЗaбрyДненIrя Boll p. Хoмopa тa
pеaлiзauirо зaxoДiв з iТ виpirпеI{ня. Зaувaжилa" Щo Дaне Г7ИТaНHЯ I.IереЗ ПoсvшЛltBе лiтo тa
вiдсyгнiс,rь oЧисниХ сПopyдI y сМТ Понiнкa осoбливo ГOсТpo ПoсTfuio 

"v* 
2018 poui. a roMУ

aкTиBнo oбгoвoplоваJчoсЬ екoЛoГaмИ. aктивiстaмИ Тa Гp()Мa/{ськiсткl. lJнa.lllil Чaсl-ИHа нttрiкitнь

rцoдo зaбpyДllення вo.Ц Р. Xoмоpa бyлa aдpесoBaнa l.of] кПонiнкiвськa Кatr)1'ОriнO-ПallсpoBa

фaбpикa>, кoтpa с бrоДхiетoyTBoрIoЮllим пiдпpисмсTвoМ сеЛиЩa. oкpirvr гOГo" сМТ lloнiнкa
скидar стiчнi BoДи нa oчиснi сПopyДи фaбpики. У зв'язкy з циМ кеpiвниЦтвoм Хме.ltьниЦькoТ
oблaстi, пpoфiльниМ .цеПapTaN,IrнToМ спiльнo З кoлеГaМIl ЖитoшIиpськoТ oблaстi i фaхiвI{яMи-
екoлoГaМи 6ули нaпpaцьовaнi Ta пеpедaнi згaдaнiй фaбpицi вiдrroвiдl-ti pекoмендaцiТ.

.Цoпoвiдaчкa ДoДaJla, Щo ситyaltiя piвня зaбpу,лненoстi B()Д p. Хoмopa перебyвaс: гir;l
кoI{TpoлеM' тoбтo пеpioди.rнo ПpoxoДЯTЬ нapa/ци З .цaНOГo ПиTa[tHя. вiдбувaсться пoс.гiйнa
кoмyнiкaцiя з кеpiвницTBoМ фaбpики Ta ЩoTи}I(нЯ ПpoBoдяTЬcЯ Д,ЛЯ Дtlслi.l;ltення зaбoри
Bo.ци.

Сaвa P.A, кopoTкo зyПиI{иBся нa oсoблиBoсTяХ poбoти фaбpики' кoTpy tlеtцoДaBнo o.toЛИB.
Taкo>к повiДoмив гlpо: poзмip сyМ сПЛaЧеHиx у 2О19 (130 млн гpн) тa2020 (40 млн гpн)
poкaх пiдпpиемсTвoМ ПoДaTкiв, кiлькiсТЬ ПpaцеBЛarшIoBaHих нa пiдприсмствi мешlкaнt1iв
сMT Пoнiнкa. хiд Ta ПOpяДoк BИКOнaнНЯ poбiт iз pекoнстp1,кuiТ OЧИсHИх сПОp-!.jt.
BсTar{OBЛеH}Iя г.iдpoспopул. взaсмсl,цilо з екOЛoГaMИ i гpolraлськiсr кl. l3веpнyв )i BaI \
пpисyтнix нa неПooДинoкi фaкти BI.Iинення пpoвокauiй Ta несaнКЦiонoвaних aкцiй" що
l]еpеIIIкoДхtaIоTЬ Bиpoбничiй Дiяльностi Пoнiнкiвськoi кapтoнHo-пaПеpoвоТ фaбpиКи Тa
IxкolцяTЬ iмiджy пiдпpиемствa.
Bистyпили:
Листoк o.Ю. нaгoЛoсиB' шо пpoблемa зaбpyлHенt{я Bo,f p. Хoмсlpa с дoсиI.Ь скjraДнoЮ Гa

ТpиBaЛo}o y .raсi. a 1oМy потpебyс кoМIIЛекснo п i,1xо,l.\, .l() вирiшtетltlя. oкpiшr
ToB кПонiнкiвськa КapToнHo-ПaПерoBa фaбpикa>. кoTpе aктиBHo ПрaЦЮс нaД
pекoнстpyкцiсro oЧисHИх сIIoрy,ц. щомiсячнi BИтpaтИ нa обслyгoB),BaнHя якltx зi сТaрТу
ексПЛyaTaЦiТ стaнoвитиме пpибЛизнo 450 тис' гpн, oбoв'ЯЗкoBo МaЮTЬ ,loЛYl{ИTисЬ /[o
poзpoблення Дiсвих зaхoДiв lцo.цo знt{rl(еllня piвня зaбpyлненIlя BoД p. Хoмоpa тa p. Слyu
Пoлoнськa тa Пoнiнкiвськa ГpoМaДи. I3apтo !"I ГpoМaДсЬкостi не сl.0яTи OсТopoнЬ пpоблс:п,rи
тa aктивнirпе Bк-ЦIоЧaTИcЬ у iТ мoнiтtlpинt' тa пyблi.tне oбговOренilЯ.
[3иrпoмipськa o.Ю. пoвiДoмилa. ПIO е:кoiнсгtек:tiсtсl у перiсtд 201i-2О20 рp. здiйснено l5
пеpевipoк ТoB <Пoнiнкiвськa кapТoНнo-ПaПеpoвa фaбpикa>. }{a ziaнltl"t tlaс tlе зaфiксoвaно
IIеpеBиЩrIiь зaбруzненостi p. Хoмopaтa p. Cлvи' щo BИз}IatIaсТЬсЯ нaявнiсгto'ta piвнем ,

вoдi 17 зaбpyлнroroчих pеI{oBин. BoдноЧaс Зayвa)I(иЛa. Цlo f{еpхtексliнсttекцiя. зtsax{a}oltи FIa

сеpйознi екoлoгiчнi пpoблеми в УrсpaiЪi. ЗBерТaс yвaГy I.poМaДсЬКoстi нa .гatсi гlитaнНя. як



ьrrДoстaтнiсть бioлоГ1Чнol oI{исTки

рекoМеtltyв aЛa ЗBrpHуТи )iвaГy iI FIa

p. ХoМopa Тa p. Слy.l тa зa6p}lцH}oroTЬ
[lисTvПиЛи:

водойм .Ta вкpaй FIиЗькi шlтpaфи. /{опoвiДaчкa
iнlшi пiдприсМсTBa, tlto .гaкoх( ЗlliйснrоroTЬ скиt{И y
pi,lки.

Кoвaль.ryк С.A.. Bелсв A.M.. l]aгaня.r B.M.. Rи.raвкa A.A.. Гaврилкlк O.o.. I.оляк o.B..
Пpoский Л.С.' Бaбiй С.B., Aвaкян С.['. тa Бoяpськa JI.tJ. BЗяЛи yЧaсTЬ в oбгoвopенi питaння.
зoкpеМa ЩoДo зaбезпечення екoлoгi.rноi безпеки пiдпpисМстBa. ПoсиЛенHя iнфopмvвaння
}IaсеЛе}Iня Пpo Bикoнaння poбiт iз pеконстpyкцii oЧисниX сПopyД ToB <Пoнitlкiвсьтia
кapTolIнo-ПaПеpoBa фaбpикa>. нaЛaГoД)кенHя пoстiйнсlТ кoмyнiкaцii з TеpГрoМaДa\ЛИ.

aкTиBlloГo ДoJlyЧенttя ГpoМaДсЬкoсri дo ПpoBеДеHHя iaхoдiв i't пoлiпltlеHHя eкO.JIoгi..lнttt tl

сТaнy вoДойм (пpибиpaння. зapиблення. r.orцсl). ЗaЛуlIеHHя ксlшriB q)OHДy oхOpoHи
HaBкoЛиII]}tЬoГo сеpеДoBищa rra ПpoBеДення зaxoдliB .] Or]иLце[lня всl,1oйм.

Голoсyвaли:
- пpo IIoсилeння гpoМaДсЬкoгo монiтоpингy Зa бyлiвништвом ottисAlиХ сПoрyД нa
ТoB <fIoнiнкiвськa кapToнHo.ПaПеpoBa фaбpикa> Ta ЗaсЛyxoByBaнFIя Нa :зaсiД.aннях

Грoмaдськoi paди iнфopмauiТ пpo хiД цьогo бyлiвниuтBa з пoДa'TЬlllиМ ii висвiтленHяМ }'

ЗMI;
- tlpo Дopyl{еll}lя Bи.laвцi A.A. пiдгoTyBaТи зBеpНен[rЯ ДO ПpaBooхopo]llltlх оpI.aнiв (oргaнiв
внyтpirпнix сПpaB тa слyх<би безпеки Укрaiни y Хмельницькiй сlблaстi) З ПpoХaнI{яМ B)I(иT'Тя

неoбхiДних зaхoДiв ЩoДo зaпoбiгaння пpoвoкaцiй Ta несaнкцiс''нoBaних aкцiй. Lil()

ПеpеIIrкoДх(aIoTЬ Bиpoбни'llЙ.цiяльнoстi ТoB кПoнiнкiвськa кapToннO-ПaПеpoвa фaбpикa>
Ta IIIкo.цяTь iмiлllкy пiдпpисмствa;
- Пpo ДopyЧення Bltчaвцi A.A. пiдгoТyBaTи ЛисT-зBеpНеIltlя лo Громa;ськoТ paДИ Пpи
Житoмиpськiй o/{A ЩoДo спi-пьнoгo tpoМa,цсЬкol'o мolliтopиHl.}'пpoб:iеьlи зaбpулненt{я BOl(

р. Хoмopa.
<Зa> - 17' кПpoти> - 0, <Утpимaлись> - 0.

PiIпення пpийня'гo.

2. Пpo сТaн BикoнaнIIя {iльoвоi pегioнaльноТ пpoгpaМи пiдтpимки
iндивiдyaлЬнoгo )I(иTЛoBoгo бyлiвницTBa нa селi тa пoлiпrшенHя )ки'г.Il0вo-пoбутoвих
yMoB сiльськoгo [IaсеЛеHня <<Bлaсний Дiм>> ga20|2-2020 poки.
Сщvxaли:
Кoвальuщ B.B. нaдaв пpисщнiм iнфоpмaцiкl Пpo сTarr BикoFIaннЯ IliльовoТ pегiона,rьнoi
ПpoГpaN{и пiдтpимки iндивiдyaлЬнoГo )киTлoвoГo б1.лiвниuтвa нa селi тa пoлirIrпення
)киTЛoBo-Пoбyтoвиx yМoB сiльськoгo }Iaселення <Bлaсний дiм> нa 20\2-2О20 poки.
ПoвiДoмив пpo: oсoбливoстi ПpoГpaМи Ta aЛГoриTМ oДеp)Кaння кorштiв пiд бyrriвниЦTBo
}киTЛa. зaбopгoвaнiсть зa BИДaHИNIИ Кpе.циТaМИ Ta IIpoBеДеHy ПретеHзiйtltl-псl.зсlвнy poбoту з

МеТo}o ПoBеpнrння BиДaHиХ ксlштiв. Ilaзвaв пеpелiк кa.lеr.сlpiй oсiб" якi Мo)КyTЬ oТpИМаТИ
кoIIlТи Для пoлiппrення }киТ'.loвo-пoбr,.гoBих yМoB тa кiлькiс.гь oсiб. якi o.гpимaли кorшти aбо

пеpебyвarоть y .rеpзi нa Тx отpиМaннЯ. Пpoте зayBa}КиB. П]'o зFIaЧне сКopoчення кorштiв нa
pеaлiзaцiю ПpoГpaN{и' y ПеpIIIy ЧеpГy з Деp)кaBнoго бюДх<еTy, yнеМo}кЛиBЛЮс iТ якiсне
Bикoнaн}Iя. Caме ToМy' зa уMoBи ПpoДoBження дiТ ПpoГpaМи для iТ ефективнoТ pеaлiзartiТ
BapTo пеpедбa.rиTи зaЛyЧення кorптiв з бroД>кетiв ТеpгpoМaД Хмельttи.lЧини.
Bистvпили:
f{aниaк o.B.. КoвaЛЬI{yк C.A.. Pябa B.С.. /loвбуrш B.B.. lJaгaня.l t].М". Бaбiй С.B. ra
Aвaкян С.Г. BисTyПиЛи з ДaнoГo ПиTaння. BисЛoBиBIIIи стуpбoвaнiсть ненaЛежFtoЮ
ситyaцiстo ПIo.цo piвня фiнaнсyвaння ПpoГpaми кBлaсний дiм>' Щo. вiДпсlвiДнo. вплиBaс нa
якiсне ii викoнaнIIя Ta poбoтy Фoндy. Пiд .1a. дискyсii oбговopилvl ПИ.ГaННЯ }tеДoсTaтнЬoГo
iнфopмyвaння IIpo poбoтy Фoндy Ta пpoгpaМy <Bлaсний дiм>. доЦiльнoс,ri пpoдoвження
ПpoГpaМи B yМoвaх недoфiнaнсyBaння. ПoсиЛен[Iя спiвпpaui з oTI- З МеТсlЮ зaЛyI{енHЯ
кotштiв з мiсцевих бroдя<етiв для pеa-пiзauiТ пpогpaми.



Ibлосyвaли:
- пpo пpийIlЯТTЯ дo вiДoмa iнфopмaшiТ пpo стaн викoHaHня l_{iльoвtlТ pегioнaльнoТ пpoгpaшiи
пiдтpимки }киTЛoBoГo бyлiвниuтвa Ha селi Ta пoлiпrпеннЯ )ItиTЛoвo-побyтoвих yMoB
сiльськoгo I{aсеЛеIIня <Bлaсний дiм> нa 20|2.2020 рoки;
- Прo ДopyЧеIlня f{aнuaк o.B. тa loвбyrпy B.B. спiльнo з ФoнДoМ нaПpaцIoBaTи oснoвнi
I{aIIpяМи пiДвиЩення ефективнoстi Bикoнaння ПpoГpaMи кBлaсний дiм> з Меl'oК)
IIpoДoB)кеI{ня теpмiнy iТ дiТ;
- Пpo Д'opyl{еtlнЯ flaн.laк o.R. пiдгoт.yвaтИ JlИсTИ-.lBернеtlГIЯ .цo кеpiвникiв o].t.
Хмельни..tI{иHи Пpo пеpедбa'rеI]I]я y мiсцевиx бкlДltетaх кошr гiв нa pеaлiзaшirо пpoгpaми
<Bлaсний ДiМ) y paзi пpoдoB)I(еFIHя теpмiнy iТ лiТ.
кlia> - l7' <Пpoти> - 0' <Утpимaлись> - 0.

Pirшення пpийнято.

3. Oбгoвopення ПиTaння тapифiв нa плaтнi ПoсЛYги' IIto HaДаюTЬся
кoМyнaЛьниMи HекoМеpцiйними пiдпpисмсTBaМи <<Хмельницький облaсний цеtITp
слyжби кpовb> тa <<Хмельницький oблaсний госпiтaль ветеpaнiв вiйни>>

ХмельницькoТ oблaсноi paди.
Cлyхaли:
Гapник o.M. пoвiДoМиB, Щo вiДпoвiДнo дo ПoсTaнoви КMУ вiд 25.12.1996 Nbl.548 <[lpo
BсTaнoBЛення ПoBI{oBa)кенЬ оpгaнiв BикoнaBЧoТ влaДи Ta BиКoнaBЧиХ opГaнiв l,liськиx рaд
Щo.цO pеГуЛ}oBaння цiн (тapифiв)>. BpaХoBy}ol]и ЗBеpHеннЯ Mе,(иI{HиХ 'laк.пaДiв Пpt)

зaTBерДження тapифiв нa плaтнi меди.rнi ПoсЛyГи. l{епapтaмеHТolvl еКoHoмi.rнoгo poЗBиТкy.
кypopтiв i тypизмy ХмельницьксlТ oдIA poзpoбленo Пpo€кTи pOЗrlopяД)кеHЬ кПpo
зaTBеpД)кеHня тapифiB нa ПЛaТнi пoслyги. щo HaДa}oTЬся кoМyнaЛЬнИМ некOМеpuiЙним
пiдпpисмствoм кХмелЬtIиЦЬкиЙ oблaсний uентp слy>кби кpoвi> тa кПрo зaTBеpД)I(еНhя
тapифiв нa плaтнi ПoслyГи, щo нaДaroТЬся кoMyнaЛЬниM некомерuiйним пiдпpисмсr.вr.lм
<Xмельницький o6лacниЙ гoспiтaль ветеpaнiв вiйни> Хмельницькoi oблaснoТ paди>.
Тaкoж пiДгoтoвленo пoяснroвaльнi зaПисКи ДO ЗГallaниХ пpосктiв. f-{oпсlвiдa.l
пpoiнфopмyBaB, Щo пpoскТи poЗПopЯllжеtlЬ з МеToro Тх пyблillнoГo oбгoвopення poзмiЩенo
нa oфiuiйнoмy сaйтi Xмельницькoi oflA y poзлiлi кГpомaлянське сyспi,lЬсТBo) y pyбрицi
<Електpoннi кoнсyльтaцiТ з гpoМa/{сЬкiстto>. Гapник o.М. звеpнyвся ДO .rленiв ГpсlмaдськoТ
paДи з npoxaнняМ пiдтpимaти ЗaЗнaЧенi вище Пpo€кTи y ЗaПpoПoFloвaнiЙ pедaкцiТ.
Bистyпили:
Кoвaль.ryк С.A., КaпiTaнецЬ C.B." /]овбyrп R.B. BзяЛи yI]aсTЬ в обгoвopенi питaння, зoкpеМa
зBеpнyЛи yBaГy пpисyтнix Ha необxiднiсть Ta пpaвомoннiсть y paМкaх дiю.roт.o
зaкoнoДaBсTBa нaДaння ПЛaTниХ ПoсЛyГ кoМyнuulЬниМи некoМеpцiЙtIиМИ пiдпpисмсТBaМи
меДичнoТ гaлyзi. Кoвaль.ryк С.A. зaПpoПoнyBaB пiдтpимaти Bкaзaнi пpoскти y
зaПpoПoIIoвaнiй pедaкцiТ.
Гoлосyвaли: Пpo пiдтримкy Гpoмaдськoro paДolо Пpи Хмельницькiй ol1A пpосктiв

рoЗПopя.цх(ень кПpo зaTBеpД)I(ення тapифiв нa плaтнi пoслyги. Щo HaДaЮTЬся кoМyнaПЬLIИМ

некoмеpЦiйним пiдпpисмствoм кХшIеJIЬHицЬКИй oблaсний ценТp служби крoвi> тa кПpo
ЗaTвеpДiкення тapифiB нa ПЛaТнi послyги. щo нaДatoТЬся кoМyнaЛЬI{иМ некoмеpцiйним
пiдпpисмствoм <Хмельницький oблacниЙ гoспiтaль ветеpaнiв вiйни> ХмельницькoТ
oблaснoi рaДи) y зaПpoпorroвaнiй pедaкцiТ.
кЗa> - l7, <Пpoти> - 0' кУтpимaлись> - 0.

Piпrення пpийнято.

4. Системa зaхoдiв нa TеpиToрiТ oблaстi, спряMoBаних нa зaпoбiгaння ПoIIIиpеrrнк)
кopoнaвipyснoi iнфeкцii..
С"uyхaли:
Бaбiй С.B. пpoiнфopТ\4yBaB членiв фoмaдськоТ paли Пpo ДиHaМiкy зaхвoprовaнoстi нa Covid-l9 в



облaстi' opгaнiзauiйнi зaхoди з пpoтидiТ ПoшIиренIlЯ Сovid-l9 тa меди.rне зaбезпеченtlя Taких
зaxoДiв' opгaнiзauirо лaбopaтopниx ДoслiДx<енЬ з BияBЛення Соvid.l9. l{oпoвiдar зaзнauиB. Щo
Пoки щo нa Хме.цьни.тчинi збеpiгaеться ПoзиTиBtta Динaмiкa зpoсТaFiня ЗaХBoprоBaнoстi нa
Соvid.19. IIpoте Taкa ДинaМiкa знaчнo [Iи}Iga y пoрiвнянi iз сyсiлнiми oблaстями. Тaкoж в
oблaстi aеpе.ц iнtпoго сTBopенo шrтaб з лiквiдaцiТ нaдзви.laйнoТ ситуaцiТ. 'зaбезпе.rенo

кoopДинaцirо дiй мiсцевиx opгaнiв викoнaв.roТ BЛa.ци тa opгaнiв мiсцевoгo сaМoBpяДyBa}IHя,
Пoсиленo пpoтиепiдемi.шi зaxoди y зaкЛaДaХ oхopoни здopoв'я. сисTеМaгиIrнo здiйснкlсть,'.l
TесTyBaнI{я МеДиI{нoIO ПерсoнaЛy МеToДoM ПЛP. ПoкpaЩеFlo зaбезпе.lення зaсoбaми
iндивiдyaлЬ}IoГo зaхисry' дезiнфiкyюI]иМи рoзI.Iинaми вiйськoвi чaст.ини мiстa Хмельницькoго
Ta oблaстi, opгaнiзoвaнa poботa :] BЛaс[IoГo виpобництвa лезiнфiкyкl..toгo рo]Itинy
КП <MiськTеПЛoвoДoенеpгiя>> (м. Кaм.-Пoдiльськиl"t). сlpl-aнiзовaнo poбо'тy з лезiнфекцiТ y
мiстaх тa paйoнaх oблaстi. зaПpoвa.ц)кенo фyнкuioнyвaння кoH.ГpOЛЬHO-llpOПyсКHих tlункт.iв нa
кopДoнaХ iз сyсiлнiми облaстяtvtи' alqъ4yЛЬoBaнo в oблaстi фiнaнсoвий pесvpс у poзмipi 45.9 млн
Гpн' Bпpoвa'ц)кенo мoбiльний ,цoДaToк к!iй Bлoмa), IoЦlo. U_{oлo МеДI{I{нoГo зaбезпе.tення
зaxoДiв з пpoтилiТ Сovid-l9" Тo y зaкЛaДaх oхopo}lи здopoв'я oблaс'ri" нaрaзi. с l87 апapaтiв
шryuнoТ венти"пяцiТ легенiв, сTBopеI{o Ta yкoМПЛекToBaHo 54 ме,rичнi мобiльнi бpигaди. B
oблaстi ф1тrкцioнyе вipyсoлогiчнa лaбоpaтopiя. Щo ПрoBoДить ДoслiД)кеHHя МеToДoМ ГIЛP нa
Соvid-l9. Biдlroвiднo Дo ПoсТaнoви КMУ вiд 20 TpaBHЯ 2020 Лb392 <Пpо BсТaнoBЛеI{нЯ
кapaнТиIry З МеToIo зaгroбiгaння ПolllиpеrrнIo нa теpитopii УкpaТни гoстpoТ pеспiрaтopriсT
хвopoби Covid-19, оПpиЧинеIroТ SARS-СoУ.2' тa eтaпiв послaблення пpсlтиепiДемioлoгiчниx
зaxoДiв> в oблaстi зaпpoBаД)кеHo пеBне пoслaблення епiДемioltOгi.tних заxoДiв. trpO Щo
iнфopмoвaнo МеIIIкaF{цiв ХмельнИITIИHkI' Taкo>к пiД .laс BисTyIIy ДoпoвiДa.-r }taГojloсиB r{a

Ba)клиBoсTi нaлaгoдrкення спiвпpaЦi З Xмельницькoю облaснolo оргaнiзauiсю Тoвapиствa
Чеpвoнoгo Хpестa УкpaiЪи' зoкpеМa oб'сДнaннЯ ЗУсИЛЬ у зaпoбiгaннi Ta rlpoтидiТ
ПoIIIиреIrIrю кopoнaBipyсноi i нфекцi i.

Bисryпили; Гoляк o.B.. Pябa B.С. Ta oсap.{yК o.B. BЗЯJ|И yl{aс.rЬ в oбг.oвopеннi
.цarroГo ПИTaння.
Ibлoсyвaли: Пpo пpийняття iнфopмauiТ дo вiдoмa. BИкopисTaнHя iJ V ПoДaЛЬIIIоNly
MoнiTopиI{Гy сиTyaЦiТ, щo скЛaЛaсЬ y зB,язКy з ПolIIиpенHяМ кopонaвipyснoТ iнфекr1iТ
y Хмельницькiйt oблaстi, a Taкo)к нaЛaГoД)кеHня спiвпpaui з XмельнИЦЬКo"r)
oблaснolo opгaнiзauiсro ТовapисТBa Чеpвонoго Xpестa УкpaТни v ПИTaIIHях ЩoДo
зaпoбiгaння Ta пpoтидiТ ПotlIиpеннto кopo[raBipусIIoТ iнфекцiТ.
<Зa> - 17. к[Ipoти> - 0. кУтpимaлись> - 0.
Piшrення пpийнято.

5. PoзгляД зBrpнеIrня llиреКTopa кoПdyнaЛЬIroгo некoмеpuiйнoго пiдпpисмствa
<<Хмельницькa облaснa лiкapня> I{vглевичa Я.NI. щoДo видiлення фiнaнсoвoТ Дoпoмoги
BiД o.l'l' oблaстi нa сTBopе[IIIя нaЛе)I(них yIиoB для здiйснeння .llilсyBaЛЬнoгo Пpoцесy у
ввipенolиy йoптy зaклaдi.
C;ryхaли:
Бaбiй С.B. ознaйoMиB Пpисyтнiх з TексТoМ зBеpнення ДиpекTopa кoМyнaЛЬнoГo HеКoМеpuiйнoго
пiдпpиeмствa кХмельницькa oблaснa лiкapня> L{yглеви.la Я.M. Дo ГpoмaдськoТ paди з
пpoхaIrHJIN,{ ПoIIIиpенItя iнфopмauiТ сеpеД гoлiв oТГ Прo Нaпрaцьсlвttнi керiвниttтвoм лiкapнi
IIЛaни щoДo poЗBиткy XмельницькoТ oблaснoТ лiкapнi Ta сПpияFt}lЯ Bиj1i.rlеl-iHttl коrптiв lз мiсЦевих
бroДжетiв дпя pеaлiзaцiТ циx плaнiв. /foпoвiдal ДoДaB. щo Xме'тьHицЬкa oблaснa .пiкapня.
ПoсЛyГaМи якoТ кopист1тоTЬся MеIIIкaнцi облaстi, пoтpебyс сеpйoзнoго пoлiпшtення мaтеpizt,тьнo-
теxнi.тrroi бaзи Ta oI{oBлеHFIя МеДичнoГo oблa.цнaння. Пpоте' пеpебyвaroни y стaтyсi
кoМ},нaJlЬнoГo некoмеpпiйногo пiдпpисмствa. лiкapня l{е Мaс Мo}К'ЦиBoсТi фiнaнсовo
зaбезпечити певнi видaтки.
Bисryпили:
Кoвaльчук C.A. зaзнaчИB, Lцo Хмельницькa сlблaснa лiкapня yкЛa''la лorcвip з HaЦioнaлЬHoto
сл1cкбoю здоpoв'я }kpaiЪи I{a нaдaння 14 гapaнтоBaFIих пaкетiв МеДичI{иx ПoсЛyl] t{е дaлo



Мo}ItJIиBiсTЬ зaбезПечиTИ BИIIЛtry зapoбiтнrэТ ПЛaTи пpaцiвникaм Ta Пoкpaщити зaбезлеI{ення

хBopих Ме.цикaМеIlT.IМи Ta виpoбa.шrи МеДиI{нoгo пpизI{aЧеHня. Гoлoвa ЗaПpoПoНyBaв пiдтpимaти
Пpoxaнн,l кеpiвникa Хмельницькoi oблaснoТ лiкapнi тa пiдгoт}ъaTи зBеpHенНJI Дo гoлiв oTГ
rцo.цo виДiЛеI{IIя кotштiв з мiсцевих бюдя<етiв oблaстi FIa сTBoprннЯ нaЛе)кHих yNloB ДJUI

зДiйснення лiкрaльнoГo ПрoЦесy.
Гoлoсyвaли: Пpo Дopyl{еriня Бaбirо C.B. пiдготувaти Тa HaПpaBиТи ЛисTи-ЗBеpHеl{ня
ГoЛoBaМ oТГ ХмельниЦькoТ oблaстi З пpoхaнняМ poЗГЛянyTи Mo)кЛиBiст.ь ви.цiлення кorптiв з

мiсцевиx бюдlкетiв ДЛЯ зaбезпечення IIpoBеДенHя pемoнтiв тa пpидбaння I\4еДИItНOГo

oблaДнaння в КHП <Хмельницькa oблaснa лiкapня>.
<Зa> - 17. кПpoти> - 0, кУтpимaлись> - 0.

Pirшення пpийнятo.

б. PозгляД ЗaяB .tленiв l.pомaдськoi Рaди При
Бенькaлoвичa Я.М. тa Богaчvкa B.Я.

Хме.;IЬtIllr(Ькiй ()/(A

С"ryxaли:
Кoвaль.ryк C.A. пoвiДoмив, Щo Дo Гpoмaдськоi paди нaдiйшли ЗaЯBИ вiд i] .tленiв

Бенькaлoвиua Яpocлaвa MиxaйЛoBиЧa тa Бoгauyкa BoлoДимиpa Якoвичa Пpo Тx виxiд зi
склaДy Рaди. Згiдно з a6з. 5 тa 6 п. 17 ПoлoженнЯ Пpo Гpoмaдськy paДy: <Членство y
Гpoмaдськiй pадi ПpиПиlIясTься без пpийняття pitпення ГpомaдськоТ paди y paзi ПoлaHHЯ

чЛенoМ Гpoмaдськoi paли вiДпoвiдноТ зaяви з ДHЯ нa/]хoД}кеHня вiДпoвiдlнсlТ зaяви>"

Taким ЧинoМ. з |4,05.2О20 Богaнук B.Я. тa з 15.06.2020 Бенькaцoвич Я.М. ПpИПиIlиЛИ сBoс
ЧЛенсTBo У Гpoмaдськiй paлi. Гoлoвa ЗазнaI{иB. tцo згiДнo дiю.roгo IloЛo}кеHHЯ Пpo
ГpoмaдськУ paДУ неoбхiДнo oбpaти 2-х нoвих .lленiв. нaсTyПЕIиx зa иеpгoвiсT}o' ХTo нaбрaв
нaйбiльrпy кiлькiсть голoсiв зa pезyЛЬTaTa\ЦИ пpoBеДrння pейтингoBoГo ГoЛoC}B?HHЯ r:lJ

yсTaнoBЧиx збоpaх. Тaкиx oсiб виявиЛoсЬ y pейтингoвoМy сПиску 4 (нaбpaли 43 гoлoси).
Пpoте, oДнa З ПpеTенДеrrтiв - Bеpетtок Baлентинa Степaнiвнa, нapaзi. oбiймaс ПOсaДy.
Bкirзaнy у aбз.8 п. 17 ПoлоlкеннЯ Пpo Гpoмaдськy paДy. Щo yt{еMо}I(ЛиBЛ}Ос ii.lленсr.вo у'
paДi. a iншa ПpеTеHДенTкa Ромaнroк Леся Baсилiвнa вijlмoвилaсь вiд poзглялу if
кaнДи.цaTypи З МеToIo BкЛ}oЧення Дo скЛaДу Рaди. Тaким tlиHoМ. нa мiсLtе ?-x .lленiв Рaди.
якi вибyли' ПреTен.цyс 2 ocoби зi спискy pейтингoвoГo ГoЛOсyBaнIrя. a сaMе Кaпiцa
Cвiтлaнa oлексaндpiвнa тa Кyrпнip Степaн Сеpгiйoвич. Кoвaльчyк С.A. зaI{иTaB КoрoTкy
лoвiдкy Пpo кo}I(нoгo iз кaнди.цaтiв нa r{ленсTBo y ГpомaлсЬкy paДy.
Bисryпили: КaпiтaнеЦь С.B., Бoяpськa Л.B. зaпpoПorryBaЛи пiдтpимaти ПpеllсTaBЛениX
кaнДиДaтiв.
Гoлoсyвaли: Пpo BкЛIoЧенHя Дo скЛa.цy ГpoмaдськoТ paди Кaпiци С.O. .гa Кyшнipa (J.С.
<Зa> - 17' кПpoти> - 0, <Утpимaлись>.0.
Рirпення пpийнятo.

7. Piзне.
7.1 Aналiз BикoHaння листiв тa пpийняTих Ha засiДaннях I poмaлськoТ paди piпrень.

С;ryхaли:
КaпiтaнеЦь С.B. пoвiдoМиЛa, Щo y ЗB.ЯЗкy з епiдемiсю ксlрoнaвipyсноТ iнфекцiТ Г'poмaдськa
paДa пpoTягoм 3-х мiсяцiв МaЛa Пеpеpвy y зaсiДaннях. A тoмy виpiruення Деяких llиТaнЬ.
пеpедбauених плa}IoМ poбoти paли aбo )I( з якиx були лpиЙнятi piшtеl{Hя Зa pезyЛЬTaTaMи
poзГЛЯДy IIa зaсiДaннях ГpoмaдськoТ Paди' ДoBеЛOсЬ вiдтеpмiнуBaТи. Зoкpемa. це:
пpoДoвження мoнiтopинГy Bикoнaння <Пpoгpaми бopoтьби з aмбрoзiск) ПoJlиltoJlисToк) Ta
iнп"tими бyp'янaми y Хмельницькiй oблaстi нa 2018-2022 poки)). BкЛК)lIaК)Чи мoнiгоpи'l..
ПpoBеДенHя зaxoдiв боpoтьби з бopшiвникoм СoснoвсЬкoГo; ПPo,Чoвrкення poбсl'roro ГpyПoк)
Bивчrння ситyaцiТ Щo.цo зaбезпеченнЯ Пo)ке)ItнoТ безttеки y Психollевpолсlгi.lних iн.геpнaтaх
ХмельничI{ини. oкpiм цЬoГo, дoпoвiдauкa нaГaДаЛa Пpo oснOBнi зaвДaнн Я ДЛЯ пoДа,тьrпoТ
poбoти Гpoмaдськoi paди, сфopмyльoвaнi y звiтi зa вiдпpaцьовaний пеpioД: ПoсИЛеFtня
poбoти з нirЛaГoД)Itення зB,язкiв з теpитopiaльними ГpoМaДсЬКиMи paДaМи З MеТo}o бiльшi



кoнсTpyкTиBнo[ i .riткoi спiвпpaшi; I]poДoBжrння ГpoМaДсЬкoГo монiтopингy oблaсних
цiльoвих tlpoГpaМ; ПpoДoB)кеtlrrя пpaкTики yuaстi y склaлi КoFIКypсHиx кoмiсiй з oбpaння
кеpiвникiв oблaсниx зaклaДiв oxopollи здopoв'я: tТpoBеД,енrrя зyстpi.lей з пpедстaBl{икaМИ
oб'с.цнaних теpитopia"гrЬниx гpoМall З MеТoЮ сгtiльногсl виpоблення нaгlpямiв ефективнoг'сr
poзBиTкy Ta пiДвиЩення фiнaнсoвoТ спpoмоlкнсlстi oТ.Г'. l.aксl>lt Кaпiтaнець С.R.
зaПpoПolryBaЛa нaJIaГoДиTИ зB'язoк з Aгенцiсro pегioнaльнoГO poзBиTкy B Хмельницькi,i
oблaстi, мiсiсlo якoТ е сПpияHI{я poзBиTкy oблaстi, oкpеMиХ li теpитopiй, oб'сднaння ДЛя
ЦЬoГo opгaнiзauiй i фiнaнсoBих pесyрсiв, зaлyнення iнвестицiй в екoнoмiкy тa фopмyвaння
IIoзиTиBI{oГo iмiджy регioнy. Щoдo Bикoriaння листiв, Тo сТaнoМ нa 24.06.2О2О
ГpoмatсЬкoro patoro пitгoToBЛенo \2з ЛИCTИ i о.rpИМaнo B5 листiв. ЛисT-YBaНtIЯ

зДtйснroвaлoсЬ з МlсЦеBиМи Ta ценТpaЛьниMи opГaнaМИ BикoнaBЧoТ в-raДи. iнститyr'aми
ГpoМaДяHсЬкoГo сyспiльствa aбo ol(pеМиМИ ГpoМaДЯHaми. HaйкрaЩa кoМ},Hiкaцiя tllЛЯкoМ
ЛисТyBaння вiлбyвaсТЬся з мiсцевими opГaFlaМи BиКoItaBI{oТ влaДи. Haтoмiст.ь Ha )КoДеH

ЛисТ ГpoмaдськoТ Paди Hе oTpИMaнo вiдпoвiдi вiд нaрoД,Hих лепyтaтiв УкрaТни

fl. МонaстиpсЬкoГo, Io. l]aслaвсЬкoГо. С. Мaндзiя. o. Г'еpеги. B. Бoндapя. М. CтефaнЧyкa.
Bистyпили: Bи.laвкa A.A. Щo.цo ПиTaIIня ПpoвеДення :зaхoДiв бopoтьби з бopIцiвникoм
Сoснoвськoгo пoвiДoМиB, щo y м. Хмельницький з мiськoгo бкlдхtетy нa бopотьбy з

бopшiвникoм виДiленo цЬoГopi.r 400 тис. гpн. Лискlк o.Ю. j{oдaB" ш{o BиКoнaнHЮ Нa

Il.L'Iе}ffioMу piвнi Пpoгpaми бopoтьби з aмбрoзiскl ПoЛиHoЛИсТoto Тa iнrшими бyp.янaми у
Хмельницькiй oблaстi нa 2О|8-2022 poки сПpияTиМе Hе ЛиlIIе ДoсТaTн€ фiнaнсyвaння
зaПЛaнoBaниx зaxo.цiв' a й нaлaгo.цiI(енIIя ефективнoТ кoмyнiкaцii з теpгpoМallaМи.
Гoлoсyвaли: Пpo BзяTTя дo вiдoмa Ta BpaxyBaння y пoДaльшiй poбoтi iнфopмauiТ щoДo
BикoI{aнIUt листiв тa пpийнягих нa зaоiДaнняx ГpoмaдськoТ paли pirшень.
<Зa> - 17. кПрoти> - 0' <Утpима:tись> - 0.

Рiпrення пpийнятo.

7.2Пpo виЗнaченнЯ' ДaTИ lraсryПнoгo засiДaння I poмaдськoТ paди.
C"тyхaли:
Кoвaль.т1тс С.A. зaпpoПoнyBaB }IaсTyПHе зaсiДaння ГpoмaдськoТ paли ПpoBесTи y
poк}:
Гoлосувaли: Пpo пpoBеДеHня HaсTУПнoгo зaсiДaння [.рoмa,tськoТ paди у сергlнi
<Зa> - 17. <Пpoти> - 0. <Утpимaлись> - 0.
Piшrення пpийнято.
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