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'зaсiдaння r'рoмaдськoi paди пpи Хмельницькiй oблaснiй держaвнiй адмiнiс,гpaцii

N4. ХМе'чЬHИЦЬКий
кaб .20З

29 веprсНЯ 2a20 pt.ll<v

I 0:00

Пpисyтнi: 20 чoл. ( Кoваль.lyк С. A. _ в oнлaйн pехсимi)

Biдсyтнi: Aвaкян C.Г., Biнскеви.r A.A., laнuaк o.B.' /loвбyrп B.B.. l{pобик o.П..
Зaгaня.l B.M.. Лroлькyн B.Г.. Maзyp Ю'B'' Мapyшaк I.I.. N{apиyк o.I.. Пpoский Л.С..

Рябa B.С.. Сaгaйдaк Г.A., Coлтик C.o.. Хyлзiнськa A.B.
l}aпрorшенi:
Мapтинoв Aнлрiй lopiйовиu нaЧaЛЬHик l.{еpжaвнoТ екo-пoгi.tноТ iнспеrсцiТ y Хr,lе:rьницькiй

oблaстi.

l{зюблroк Tетянa Baсилiвна - /lиpектoр /dепapтaМеHTV Пpиpo.цнIrХ pесypсiв тa екoлсlгii

Хмельницькoi o!A.
f{имiнський Iopiй Map'янoвин - Нal{zшЬHИк Pегioнaльнoгo офiсy. tJ()/il}lих pес1.pсiв },

Хмельницькiй oблaстi.
Cepлюк BaнДa Cвятoслaвiвнa HaЧaЛЬHик вiддiлy f{епapтaмегtт1, aГpoПpOМИсЛOtsoГO

poзBиTкy Хмельницькоi oflA.
Tесляp Oлексaндp oлексaнДpoBич гoлoвний спецiaлiст Голoвнoг'сl yпpaвлiння

/]еpжгеoкaдaсTpy y Хмельницькiй oблaстi.
Pяб.ryк oксанa BoлoДимиpiвнa нaЧiL'IЬtIик вiддiлy f-{епapтaмегIrу освiти i tlayки

Хме;tьниrlькoТ olIA.
[Iaвлюк Oльгa MиколaТвнa ' прoвiдний спецiaлiст f{епap.raпtент.Y oсвi l и i наr,ки

Хмельницькoi ollA.
Бoхoнськa oленa BалeрiТвнa -- ДиpекTоp l]епaртaМенTy екoнoмi.rнoГo рOзBиlкy. кypopriв i

TypизМy Хмельницькoi o[A.
IIIтoйкo oлексaндр Iгоpoвин кеpiвник ДеpжaBHoгО пiдпpисмствa кХмельницькиЙ

o6лaalиЙ фонд пiдтpимки iндивiдya.гrЬнoГo )киT'IOBoго б1,:riвниur'вa нa се-ri>.

ПoPя/Ioк lIЕHIrИЙ
1. Пpo пpоблеми пpибеpeясних сlvlyг тa мелiopaТиBtlих кaнaлiв ХмеЛьни.lrlини.

,ЦoпoвiДaе: Bичaвкa Aнaтолiй AнатолiйoBиЧ .- ЗaсTуII}Iик ГoЛoBИ ГptrмaдськoТ рaди пpи

Xмельницькiй o!A.
2. llpoблемнi питaння оpгaнiзaцii нaвчaЛЬнo-BихoBнtlI.o Прoцесу в oсвiтнix ]a!(ЛaДaх

Хмельницькoi oб.пaстi в yмовax панДемii Сovid-19.

,Цoпoвi.цaс: Pябa BаленTинa Cтепaнiвнa ГoЛoвa комiтетy з ПиТaHЬ oсвiти. кyЛЬТypl{.

мoлo,Цi, сПopТy тa pелiгiй.
3. OбговoреIIIIя tloBoi pедaкцii llолolкення Прo Хмельницьку oблaсну пpемirо iменi

Микoли lapмaнськoгo B га.iryзi oсвiти Ta Hаyки.

l{oпoвiлaс: Pяб.ryк Oксaнa BoлoДимиpiвнa HaI'IаЛЬHик вiддirrу /[еtrapтaшtеtlт1, сlсвiги i

Hayки ХмельницькoТ ol]A
4. Oбгoвopення Пpo€кTy poЗПopяД}кення <llpо :taTBеpДх(eння lIoлorкення Ilрo

кoнкyрс сеprД rоpистiв <<МолоДий пpaBHик oблaстi>>.

.Цoпoвiдaс: Павлrок oльгa MиколаiЪнa _- пpoвiДний спецiaлiст f{епapтaментy освiти i

Hayки ХмельницькoТ o{A.
5. oбгoвоpе}Iня Питaння тaрифiв нa плaтнi ПoсЛуtи' шIo нaДaюTЬся кoli{yнaЛьHиМи

IIекoN!еpцiйними пiдпpисмстBaми <<Хмельницький oб.пасний цен.гp rIpoфiлaктики Тa

бopотьби зi СHIl{oм>> ХмельницькoТ oблaснoТ РaДИ,, <<Хмельницькa oбласнa лiкapнrri>



ХмельницькoТ oблaсноТ рaди, <<Хмeльницький oблaсний lraТoЛofoaнaтoмiчниЙ центp>
тa <<ХмeльницЬкa обласнa ДиTячa лiкapня>> Хмельницькoi oбласнoТ paди.

Дoпoвiдaс: Бохoнськa oленa BaлерiiЪнa - ДирекTop f{еrrapтaменту ексlнoмiчногo
poзBиTкy! куpopтiв i тypизмy ХмельницькoТ ol{A.

б. oбгoвоpення змiн Дo lloлохсerrня Прo ПopяДoк фоpптyвaння i викopис.I'аtItIя кolштiв

фoщiв пiдтримки iндивiдyaлЬIloго )I{иTЛoвoгo бyдiвництва нa селi.

floпoвiдaс: ШIтoйкo oлексaндр Iгopoвии кеpiвник Дер)кaBHoI.o пiдпpисмствa
<ХмельниЦький oблaсний фoнд пiдтpимки iндивiдyaлЬFloГo )киTЛoвoГo бyлiвниuтвa нa селi>.

7. Пpo осoбливoстi фyнкцioнyBaння Хмельницько.i облaсноТ opганiзaцiТ ToвapисTBa
Чepвoногo Хрестa УкpаiЪи.

!oповiдaс: Кaпiтанець Свiтлaнa BолoДимиpiвнa _ ГoЛoвa кoмiтету з llиТaНЬ pеГJIaMенТY l.1

opгaнiзauiТ poбoTи ГpoмaдськoТ paди.

8. Piзнe.
8.1 IIpo Bизнaчrння ДaТи нaсTyПHoгo засiДaння l.рoмaдськоi рaди.
Дoпoвiдaс: Bичавкa Aнaтoлiй AнaтoлiйoBич ЗaсryПFIик ГoЛoBи ГpсlмaДськol paли пpи

ХмельниЦькiй olIA.

1. Пpo пpoблeми пpибере>кrrиx сN{yг та мелiopaTиBних кaналiв Хмельни.lIIини.
()луxaли:

Bичaвкa A.A. IIaгoЛoсиB нa BaкJIиBoсTi винесенoгo IIa обгювopеtlнЯ лИTaННЯ. BисЛoBиB

стрбoвaнiсTЬ сTaнoМ зaбyДoви пpибеpеrr<ниХ сМyГ тa мелiopaтиBl{иx кaнaлiв. l3ayвaжив' щo деякi
aгpесивнi для Дoвкiлля нaслi.цки BеДеннЯ ГoсПoДapсЬкoТ Дiяльнoстi великих aгpофipм Be!}TЬ .lt1

пoгiptпеннЯ сTaI{y вoДoйм. Щo Мaс безпoсеpеднiй вплив нa сTaн здopoв'я нaсеЛеtI[Iя облaстi.
Bисryпили:
Tесляp o.o. oзвy.rив пеpелiк нaйбiльrших пpоблеМF{Их oб.сктiв Xмельниt{ькoТ oблaстi. t-lе.

зoкpеMa, зaбyДовa пpибеpеlкноТ смyги Cтapa Ушиця. opгaнaми мiсцевсlг'сl сaMoBpяДyBaнHя
ви.цiляrоться зеМrЛЬнi Дiлянки. Пpи .loмy oсoби. якi oтpимaли Дaнi дi.llянки BltГoToвЛяroTЬ

ПpoекTи зеМЛеyсTpo}o, a Пpи ix пoгoД>ltеннi виявлясTЬсЯ' Щo Тaке ви,liлеttня с неПpaBo]\{iрним.

Зa фaктaми непpaвoмipнoТ зaбyлoви прибеpежних сМyГ вiдкpитo pЯ,ц кpимiнaльнltх
ПpoвaД)кенЬ, сисTеМaTиI{нo ПpoBoдяТЬся пеpевipки з BиЯBЛеHHЯ Тaких (laктiв. B}I(иBaЮTЬсЯ

зaxoДи з ПoBеpнеЕIня ЗеMеЛЬtIиХ Дiлянoк. котpi BBa)кaК)ТЬся зaхисttиMи пpибеpеxtнllшtи
сМyГaN4и. Пpиvинolo скoсHHЯ Дa[Iих ПpaBoЛopytIIенЬ € вiлсyтнiсть пpoсктiв I]сТaHOBЛеHня Ме)к

зaxисIlиХ пpибеpехсних сМyГ.
Мельник М.П. вислoBиBся щoДo виДiлення TaкиХ ЗеМеЛЬttl{Х дiлянок Для вoТнiв' у.raсникtЬ
бoйoвих дiй. ЗвеpнyB yвaГy нa пpикpi BИПaДки, кoЛи ГpoМaди вltдiляro,IЬ зеМеЛЬHi дiлянки. a тi
осoби, якi iх oTpиМaJIи, зaTpaТиBIIIи кoшITи Нa BиГoToBЛеI-IНя пpосктiв ЗеМЛеvсTpoto.

дiзнaroться. Щo Hе МaIoTЬ ПpaBa нa кopисТyвaння ДaНИfulуl, Дiлянкaми. ].aкi дiТ викликaкl'rь
неBДoBoЛенlIЯ y нaсrЛrння. псиxoлoгi.lнi стpеси як y сaМих yl{aсникiв бсlЙoвих дiй. .l.aк i в

членiв ix сiмей.
Tесляp o.o. пiдтвеp.циB нaявнiсть .цaнoГo ПрaBoпopyшIrння. Ha зaпитaння Bичaвки A.A. пpo
спoсoби yник}rення пoдiбних ситyaцiй вiдпoвiв, Щo неoбхiДнo poзpoбити ПpoсКTи

зеМЛеyсTpo[o пpибеpеlкних сМyГ. яКиМи бyлyть .riткo BсТaнoBЛеFIi межi. Це ПpoЦес

ДoBГoTриBaJIиil тa ДopoГoBapтiсний. aле неoбхi ДниЙ.
Гyменtoк B.М. нaгoлoсиB нa неoбхi.цнсlстi виpiulенHЯ ПoсaДоtsими особalrи OТГ. rIa теpи.гopiТ
якиХ poЗТarпoвaнi Дaнi Дiлянки. ПиТaннЯ Щollo BИГoToBЛеHня тaкоТ прoс'ктнсli Док},ментaцiТ.

flимiнський Io.M., пoвiДомив, [Цo Ha теpитopii ХмельницькoТ oблaсri с' |17 Т|4с. Гa
oсyшIyBaЛЬниx ЗеМель, якi oбслyгoв1тoть мелiоpaтивнi кaнaли. flaнi кaнaЛи були збулoвaнi y
60-х poкaх МиIlyЛoГo стoлiття Ta ПpизHaЧенi .цля вiДвеДення FraДЛиIIIкy вoди. З TOГo Чaсy
змiнилися клiмaтичнi yмoви i пoтpебa B КaнaJlaХ вiДпaлa. Taк як y сyЧaсних yМoBaх ПеpеBa}Кaс

скopirпе зaсyХa, aнiilс нa.цлиlIIкoBе зBoЛoxtеltня. A тoмy Тх фyнкuiоHyBaHHя сТaЛo неaкТyajlЬI.lИN{

i нaлеrкнa yBaГa ДoГЛЯДy не пpидiлЯЛaсЬ. Baжливу pоль вiлiгpaс i гlpaвo влaснoст.i нa
мелiopaтивнi спopyли. З 4000 км пеpебyBaroТЬ y Деp)Кaвнiй влaснсlстi 1200 кМ, a pешTa - y



КoМyнaЛьFliй. HеoбхiД,нo ЗaЛишIИTИ у в.пaснoстi jlеp}кaви Лиlltе стpатегiuн)/ ЧaсTиFrу. a pешIТу

пеpеДaTи aгpapiям, якi ведyть ГoсПoДapсЬкy лiяльнiсТЬ Ha шиХ ЗеMЛяx. Теpмiни експлyaтaцiТ
кaнaлiв ДaBнo зaкiнчилисЬ. aЛе ix неoбxiдtto ДoГЛЯДaТL1 Тa oбслyгoвyвaти. Ha дaний чaс Тx

oблiк скo}rце[ITpoвaний в РегioнaлЬHoМy офiсi вoлнИХ pесурсiв. Ш{oлo сТaНу прибеpех<ниx
зaХисIIиX с]\,{yI.BзДoBх< вoДoйм, ДoДaB flимiнський Io.М.. тo вiд ix стaнy зaЛе)киTЬ стaн BoДIlиХ
pесypсiв. Boни ПpиЗIIaЧегIi Для тoгo, Щoб Bсе Щo 1ццgдИTЬ циМ pесypсaM FIе ПoПaДaЛo y
вoДoйми. Aле нiде }Ir Пpoписaнo tцo poбити, якЩo ui смyги yTриМyroTЬся B }IенaЛе}t[IoМy
стaнi. Hими нiхто не зaймaсться. Biдсyтнс фiнaнсyBaннЯ нa Тx утpиМaнttя. Пpoблеми шtoДo

МиTTя TpaHсПopTних зaсoбiв, смiттсзваЛищ. котpi яaстo облaштсlвy}oTЬ I-Ia rери,гopii зaХИсНиХ
смyг; необхiДнсl .tiткo визнaIlИ^ГИ i до Тх виpitшенllя tIoBиHHа. ДoJIyI]aТисЯ {.poМaДa. гpoмaдськi
opгaнiзaцiТ. I гoлoвне, вi.цпoвiДaльнiсть Зa сTaI{ пpибеpеrкrlих сМyГ неoбxiДнo ПoкЛaсТи Ha

oTГ' flo ToГo iI(, дiroче вiтчизняне Зaкor{oДaвствo зaбopоняс зaбyДоBy Ha Циx сМyГaх, a ToМy
неoбxiднo yПеpеД)IryBaBыT|4 тaкi пopyIIIеIIня. Тaк сaМo, зayвa)киB вистyпaro.lий. poботa
aГpaрнoГo сектoрy t{еГaTиB[Io BпЛиBaс нa якiсть BoДи. l]aвдaння oТГ несr'и вiдпoвiдaльнiсть.
ПpoBoДиTи вiдпoвiлнy poбoтy тa фiнaнсyвaти безпеI{не BикopИсTaннЯ пpибереlкнИХ зaхисHИх
сМyГ.

Кyrшнiр С.С. пoцiкaBИBсЯ ЩoДo BПЛиBУ гiдpoс.r.aнuiй нa с"гаrн якoсr.i BOllи.

f]имiнський Ю.M. пoясниB' Щo якЩo не ПopyПiyBaTи ПpaвиЛ ексПЛyaтацiТ. Тo lxкoД.и дЛя

вoДoйм не бyде. Bся Дiяльнiсть пiдпpисМсTB сIIpяМoBaнa нa oТpиМaння пpибyTкy' Тoмy якiсть
BoДи Пa.цaс. У зв'язку зi змiнaми клiмaту зМеHlIIy€ться кiлькiсть вoДи. t{еoбхiднo BI{иTися

}киTи B yMoBaX мiлксlвоДДя Ta кoI{ТpoЛк)BaTи piвень воДи. Тa li opгaнiзaцiТ не NIaю.ГЬ ,цозвoлiв

нa спецBoДoкopисTyBaння.
Mapтинoв A.Ю. пoвiдoмив' Щo зaвДaння екoЛoгiчнoi iнспекцiТ ПpoBo.цl,|tи iгtспеItт},BaI-Itlя.

нaкЛaДaTи rптpaфи. Пpoте iснyс пpобЛеМa щoДo oTpиМaнHя y сyлi Дoзвoлiв tja скaс}/Baння aктiв
зеМЛекopисTyвaння. Aле y Земельнoмy i BoлнoМy кollексaХ Hе Пpoписal{o. шlo екoiнспекцiя
Мo)Itе нaПpяМy зBеpTaTися .цo сyДOBиx opгaнiв. I-{им yсклaлIIIoс'ТЬся poбoT.a. aдже неoбхiднo
пpойти tIIЛЯx Чеpез opГallи пpoкypaTyPи, щo знaЧHo yскЛaДIr}oс i pозтягус; в чaсi пpиЙнятз.я
pirшень. У зв'язкy з цIlМ. Мapтинoв A.К). внiс пpoпoзиr(iю зBеpНyTися вiл I.poмaлськOТ pa;lи,...l
HaрoДниХ лепyтaтiв з ПpoхaHHяМ Пpo BHесеНHя'змiн.ltl вi.'tповi.rних кo,.tсксiв B.-litстинi llLl..taHHЯ

ПoBнoBaжень екoiнспекцiям зBеpТaТисЯ Дo сyДoBих opгaнiв '] Пt|T.aHЬ скaсуBaнLrя HезaКOнHих

aктiв землекopисTyBaння. oкpiм цЬoГo, BисTyI]aЮЧиЙ ,зa,знaчиB. ll{o в oб"ilaстi дiloть tlрOГpaМи

Ilpирo.цooxopoнI{oГo сПpЯМyBaн[Iя, y яких зaкЛaДеHo фiнaнсyвaьIня, aЛе кotll Ги не виДiляtоться.
Biдсyтнi Taкo}к кoIIITи IIa ПpoBеДен}Iя ГеoДезиI{них poбiт.

{зroблroк Т.B' пoвiдoluиЛa пpo шrкiдливий вп.l'lиB ПpoМИсЛoвих пiДпpисМсTB Нa сTaн Bo/{И.

Зoкpемa. Бapaнiвськa ГЕС зДiйснrос скиl{и в pi.lку Слy.l' BoДy ДЛя ПиТТя якoТ викopисToв\.ЮТЬ
мiстяни Hoвогpaд-Bo-цинськoгo. oкpiм цЬoГo. неГaТиBHий вплив Ha сTatl рiвнинних pi.lок
МaIоTЬ тaкi фaктopи. як виpiвнювaння pyсеЛ, виpyбкa i спaлroвaнFlя ol{еpетy. l(oпoвiДaЧкa
Taкoж ДoДaI:'a, Щo ви.цiлення зеМеЛьних .цiлянoк Мaс прoйти yзr.ol{}I(енI{я з flепap.гaМенToМ
ПpиpoДниx pесypсiв. Aле oTIl .цЛя yI]икI{еFIня TaкoГo yЗГoД)ItеFIня, ГoTyIOТЬ мiстобyлiвt;у

.цoк}ъ4енTaцirо не нa BсЮ дiлянкy. a ЛиIIIе нa iT чaстинy. !o ToГO )I( вiдсyтнс ГpoМaДсЬке

oбгoвopення поДiбних IIиTaнЬ. У пpиpoлозaпoвiДнoмy фoндi по 1l4 Дiлянкax € ПpяI\{a вiДмoвa.
oсоби зaМoBЛяIoTЬ ДoкyMентaцiю. oПЛaЧy}oTЬ КotUTи. a у, кiнцевoМy реЗVЛьтaтi oтpиМyЮТЬ
вiлмoвy. !зrоблrок Т.B. пoiнфopмyвaлa, Щo Пpи бyдiвництвi пpoмисЛoBиХ об'сктiв
ПpoПиcyсTЬся lIеГaTивний вплив нa зoвнiш-ltIс сеpеДoBище. Ba>клиBo ПotIIир[oBaTи iнфopмauiю
сеpеД ГpoМaДяI{ Пpo Дalrr oбгoвopення. B облaстi З7З3 piнки. Biдповiдaльнiсть зa Тх стaн
Хмельницькa olA нeсе ЛиIIIе зa Ty чaсТИну. якa знaХoДиТЬся Зa Mе)кaМи HaсеJIеI{иx п1,нктiв. a
Зa pеIIITy - мiсцевi ГpoМaДи. Пpaвилa блaгoyстporo oТГ прописaнi i пoвинtti BиКor{yBaТися. Тх

tlеBикoнaння пеpедбauaс aдмiнiстpaтивнy вiдпoвiдaльнiс"t'ь. /{o тoгo >tс с пpoбЛеMа' Щo/lo
cIIaЛIoBaння стеpнi, Кoли несе вiдпoвiдaльнiсть не тoй xтo пiДпaлиB. il 'гoй хто oрен,цyс.
ПoвеpтarouисЬ Дo ПиTaння IIpo негaTивний вплиB [IroчиЩених стiчниХ Bo]l. тo l{зroблюк Т.i3.
пoвiдoмилo, Щo с зpyIIIення B oкpеМих ГpoМaДaх aбo певнl,Ix oб'€ктax. де пеpейнЯЛIпcЯ Дaнo}o



пpoбЛеМoЮ. L{е Гopoлoк. Пoнiнкa, Кpaсилiв. гoспiтaль вет.ерaнiв вiilни. Oб"raснa психiaтpи.lнa

лiкhpня. IIpoте, неoбхiднo ДoТpиМyBaTИC}: Пp&BиЛ ексIIJIyaTaЦiТ o.lиснИХ сIroрyll. IlиМ Мa}oTЬ

зaймaтися TехI{oЛoГи. Aле. Ha )кaЛЬ. сьогoднi ГoсTpO вiдиyвaсться кaдpoвий ГoЛoД нa

спецiaлiстiв тaкoi кaтегopii.
Cлroсapuyк C.Б. BисЛoBиB стypбoвaнiсть сTaнoМ pi.lок Пpи ввеД.еннi в експлуaтaцiю

сorBoексTpaкTl{oГо зaBoДy y мiстi Стapoкoстянтиновi. Aдя<е йoгo Дiяльнiсть переДбaчaс веЛике

сItoжиBaHня BoДи. Кpiм ДaнoГo ЗatsoДy нa теpитopiТ мiстa ПpaцЮЮlЬ lliе 2 чимaлиx
пiдпpисмствa' кoтpi BикopисToвyroTЬ BеЛиКy кiлькiсть BoДи. I .rи спpaвЛЯК)TЬся з циM мiськi
oчиснi сПopyДи -'невiДoмo. Чи деpiкaвa ПpoBoДиTь мoнiтоpllнГ сТaнy якoстi вoДи?

.Цимiнський Ю.M. вiдпoвiв нa зaПиTaння Taк, шio ПpoскTнoi дoкyментaцiТ нa oчиснi спopyil'r

зГaДaнoГo нoBoГo пiдпpиемсTBa не 6aчили. Boди У piuцi Слyu ДoсTaТнЬo. aле якoТ якостi пiсля

BикopисTaння Bo}Ia бyде пoвеp.Г{tLlcЯ в pi,lкv нixтo не знaс.

.Ilзюблroк Т.B. дoдaлa, Щo .цiяльнiсть зaвoДiв пеpедбaиaс BсTaнoBЛеннЯ сТaнцiй пеpвиннoТ

oчисTки вoди. €] пpaBиЛa пpийoмy стiчних воД'. BoДокaнaлoМ ПoBиI{еH BсTaнoBЛК)BaТися

нopМaTиB нa вихo.цi, i йoгo неBикoнaння Hесе зa сoбoю ПpиПинеHtIя BoДoПoсТal{aння.

КaпiтaнеЦь C. B. звеpI{yJIa yBaГy пpисyтнix Ha Tе' шIo oбгoвop}oвaнa пpоблемa Лише oДHa З

низки тиx пpoблеM' щoД.o виpitпення якиХ неМa хсozlноТ pеaкuiТ з бoкy кеpiвництвa oТГ.

Пpи.rинaми цЬoГo с: бездiяльнiсть гoлiв oT.Г. безвiДпoвiДaльнiсть пiдпpИr'MсTB. кoтpi свoскl

Дiяльнiстto нaнoсяTЬ шIкoДy сTaнy якoстi BoДи. Тa бaйдyжa ГpoМaДa. ЯКa Hс б.с нa сПoЛoХ tIри

гpyбих Пopyll]енrrяx ексПЛyaТaцii oчисниХ сПoрyД.

Гoлoсyвaли: пpo ДopyЧеI{I{я Bичaвцi A.A. пiдгoTyBaTи ЛисТи-ЗBеp[tеHня ;1o Bкaзaниx них('.J

cTpyкTypних пiдpoздiлiв деpжaвниХ Ta мiсцевих opгaнiв BЛaД'и з вiдпсlвiДним змiстoм" a сaMе:

- !еpжaвнiй екoлoгiчнiй iнспекцii y Хмельницькiй oблaстi ПoсиJlИти КoнTpoЛЬ Зa

пpибеpеlкними сМyгaМи ДЛя yIIереД)кенHя фaктiв незaкoнHoГo бyлiвrrиuтг,a Тa BеДеFIFIЯ

сiльськогo ГoсПoДapсTвa;
- ГoлoвнoМy yПpaBЛiннro flеp>кГеoкaДaсТpy y ХмельницькiЙ сlблaсr.i ПoсllItиTи кotITpOЛЬ Зa

Hезaкoltним бyлiвниuтвoм piзнoГo ПpизI{aчення сПopyд нa пpибеpе)I(LlиХ сМyГaХ;
. ,(епapтaменTy aгpoПpoМисЛoBoГo poзBиTкy Хме,'lьницькoТ oблдеp>кaДмiнiстpauiТ пpoвести

poз'яснroвaJlЬнy poбoтy з opенДapяМи clг ЗеМеЛЬ ЩoДo не,цoПylli'еH}Iя poзop}oBaНHЯ

пpибеpеясних сМyГ тa мелiopaтиBних кaнaлiв.
. Кaбiнетy Miнiстpiв Укpaiни pOЗГЛяHyTи ПиTaнHя ЩOДo oбoв.язкoвo зiLцИlllеItI{Я

мелioрaтивних кaнaлiB y BЛaснoстi ,Цеpiкaви i poзpобки с"гpa.гегiТ Тх рсlзвиr к). Тa BiДtloB.jlсI'lня 'i

MеТoIo ПoДirЛЬшIoГo BикopисТaнFIя.
кЗa> - 20, кПpоти> - 0, <Утpимaлись> - 0.

Piшення пpийнятo.

2, Пpoблемнi питання opгaнiзauii l{аBЧaЛЬнo-BихoBнofo Прoцeсy B oсвiтнiх
ЗaкЛaДaх ХмельницькoТ oбластi в yмовaх пaнДемiТ Сovid-19.
Cлyхaли:
КaпiтaнеЦь С.B. oзвуrилa iнфopмaцiro Pябоi B.C. пpо неoбхiднiсTЬ ДoТpиМaн}Iя pекoМенДaцiй

Гoлoвнoгo сaнiтapного лiкapя УкpaТни щoДo ПpoТи епiДемioлoгi.lниx зaxoдiв y ЗaкЛaДax

oсвiти. Haдaлa poзpaХyl{ки неoбхiдностi зaсoбiв зaХисTy вiдпoвiДнo Дo BсТaнoBЛених нopМ

ДЛЯ 14175 rпкiл oблaстi, щo B ГpoIIIoBoмy еквiвaлентi стaнoвиl'ь 42'5 МЛн Гp}r нa пpиДбання

безкoнтaктниx Tеpмoметpiв тa 57 '9 MЛH ГpН нa пpидбaнHя ЗaПaсy aн.гисеПl.v{кiв. Сraном нa .]0

ЛиП}Iя мiсцевi бrоДхtети BИ^ГpaТИIlI4 2,8 млpл Гpн. нa цi зaсoби. RистyпaкlI.Iа HaГО-ПoсИЛa. Щo LIе

Мо)кнa пеpекЛa.цaTи сТBopенFIя безпе.rниХ yМoB lIеpебyвaння дiтей тa ltpauiвникiв в ЗaКЛal]aХ

oсвiти BикЛIoI{нo нa плечi мiсцевиx бrоДжетiв, кoЛи с сфopмовaних фсlнл бoрoтьби з COVID-
l9' ЗaбезпечеI{Hя yсix rпкiл зaсoбaми iнливiлуaлЬнoГo ЗaxисTy Тa aнTИсеПTиI{нИМИ зaсoбaми
неoбхiдно здiйснrовaти BикЛ}oчнo IIInяхoМ центpaлiзoBaних зaкyп iвель.

Bистvпили:



Pяб.Iyк o.B. поiнфopМyвaлa пpисyтнiх Пpo rroBy ПoсTaнoBy MoЗ вiд 22.08.2020 J\гl50 кПpo
зaTBrpД)кенt{Я TиМЧaсoBиx pекoмендaцiй ЩoДo opгaнiзaцiТ пpoтиепiДемio"itoгiчних зaходiв у
зaкЛaДax oсвiти в пеpioд кapaHTинy B зB.язКу з Пol]IИpенняМ кopoнaвipyснсli.хвopoби (COVID.
19), кoтpa ДеЩo сПрoЩy€ BиМtlГи Пoгrеpе,цНЬoТ псlстaнoви.
Голoсyвaли: tIpo ДopyЧенHя Pябiй B.С. пiдгoTyBaTИ Лис.Г-ЗBеp[lенHЯ l]'o Уpядy з ПpoХaнIiяМ
poзГJUIHyги пиТaHHя ЩoДo виДiлення кoшlтiв з Фoндy бopoтьби .] ГoсТpolo pеспipaтopнolо
хвopoбoro COVID.19 нa ПерlIIoчеpГoBе пpидбaння зaсoбiв iндивцyaлЬHoГo зaxисry Ta
aI{ТисеПTиЧних зaообiв ДIIЯЗaxИcTУ tпкoляpiв' педaгoгiнниX Ta HеПеllaгoгi.тниx пpaцiвникiв.
<Зa> - 20, кПpoти> . 0, <Утpимaлись> - 0.

Piшeння пpийнятo.

3. oбгoвоpеIIIrя нoвоi редaкцii IIoлoясення пpo Хмельницькy oблaснy пpемiю iмeнi
Mиколи flapмaнськoгo B гa.гryзi oсвiти Ta нayки.
Cлyхaли:
Pяб.тyr< o.B. дoпoвiлa пpo пiДгoтoвленy нoBy pелaкuiтo Пoложення пpo KмельниЦЬКу oблaсну
пpемirо iменi Микoли /]apмaнсЬкoГo в гaлyзi oсвiти Тa Haуки. Bистyпилa з прсlпoзицiсrо
пiдтримaти змiни Дo дaнoГo Пoлoя<ення B ЧaсTинi нaзв нaBI{aЛЬHиx зaк:titДiв. a сaМе ПpO

IIo.цaЛЬшIе BикopисTaHня y зГaДaнoму докyментi сЛoBoсПoЛу.IеНЬ (зaкЛa/:l}l вlIшoi сlсвiти> та
(зaкЛaДи фaхoвoТ ПеpеДBиЩoТ oсвiти>.
Bисryпили:
Кaпiтaнець С.B.. N4ашaнчaк Л.I. тa Сaлalail H.С. взяли yЧaсTЬ в oбгoвoреннi дaнoгo ПиTaн}IЯ.
Гoлoсyвaли: Пpo пiдтpимкy Гpoмaдськo}o рaДo}о пpи ХмельниIдькiй ol(A l1сlлo)I(еI.IHЯ Irpс)

Xмельницькy oблaснy пpемirо iменi Mикoли f{apмaнськoгo в гaлyзi tlсвir-и Тa нayки y
зaПpoПoнoвaнiй pелaкшiТ.
кЗa> - 20, <Пpoти> - 0, кУтpимa'rись> - 0.
Рirпення пpийнятo.

4. oбгoвopеHlrя Пpo€кTy poзпopяД)I(eння ,.Про ЗaТBеpД}I(ення lIолo)I(e}IHя Пpo кoнк},pс
сrprД юpистiв <<МoлоДий ПрaBIIик облaстЬ.
Bисryпили:
Пaвлroк o.М. зaпpoПoнyвaJla Дo poзгЛяДy t]porкT poзпopяД)кення кПpo зaTBерll.)кення Пoлox<енrrя
Пpo кoнк}pс сеprД ropистiв кMoлoдий Пpaвник oблaстi>, який впеprше прoBoДИТЬся сеpе.ц МoЛOДиХ
пpaвникiв. FIa pеплiки пpисщнiх Пpo Те. IIoМy сaМе ПpaBHик. a LIе ПpеДсTaI]IIик iншoТ пpсlфесiТ.
BисT)4IilIoчa вiдtloвiлa' щo кoнкypс ПpoBoДиTЬся BПеptllе i дyiке Ba}к.IiИBo triдтpимarи M().гlOди\
tоpистiв, aД}I(е кoхшa пpoфесiя BDIОтIиBa i пoтpiбнa.
Bистyпили:
Bи.raвкa A.A., КaпiTaнеЦЬ С.B., МaлaнI{aк Л.I. тa Кaпiцa С.o. взяли yЧaсTЬ в oбгoвоpеннi
ДaнoГo I|ИTaHHЯ'

Гoлoсyвaли: Пpo пiдтpимкy Гpoмaдськorо paДo}о Пpи ХмельниЦькiй olи Пpoскry
poзпopя.цження <Пpo ЗaTBеp.Ц)кеl{ня ПолolкеI{ня Пpo кoнкypс сеpеД topистiв кMoлoдий ПpaBник
oблaстi> y зaПpoПoнoвaнiй pедaкuiТ.
кЗо - 20, <Пpoти> .0, кУтpимались> - 0.

Piшення пpийнятo.

5. oбгoвoреtIIIя ПиTaIIIlя тapифiв нa плaтнi Пoс,ryги' щo [IaДarоTЬся кoмyнaЛЬниMи
нeкoмеpЦiйними пiдпpисмстBaLIи <d(ме.пьницький oбласний цeнТp пpoфiлaкгики Ta
бopoтьби зi CHl{oм>> ХмельницькoТ oблaснoi РaДИ, <<Хмельницька об;raснa лiкapня>l
Хмельницькoi oблaсноi paди, <<Хмельницький oблaсний ПаToЛol-oанaтoмi.lний цeнтp>> тa
<d(мeльницькa oблaсна .циТяЧa лiкapня>> Хмельн ицькoТ oбласноТ paл и.
Bистvпили:
Бoxoнськa o.B. BинесЛa FIa oбгoвopення ГpoмaдськоТ Рaди Пpo€КТи рOзПopяД)ItеHЬ tlpo
зaTBrpД)I(ення тapифiв нa плaтнi ПoсЛ}ти, Щo нaДaIоTЬсЯ кoМyнurЛЬниМи некoмеpЦiйними



lIiДПpиеМсTBaМи кХмельнltцький oблaсний ценTр пpoфiлaктики Ta бoрtlтьби зi СНltioм>

Хмёльницькoi oблaснoТ paди, кXмельницькa oблaснa -.liкapняl> Хме;rьвицькоТ oблaснoТ paли.

кХмельницький oблaсний ПaТoЛoГoaнaтoмiчний ценTp) Ta <Хмельницькa oбraснa ДИТЯЧa

лiкapня> ХмельницькoТ oблaснoТ paц\k|. llaуъalкилa. шo кo)кеH зaкЛaД. ()кpеМo Ha пi.цстaвi

кoIIITopис}Iиx poзpaxyнкiв пoДaв св<lТ тapифи з piвнем pентaбельнсlс.ri 20%. 15%' 1О%. 10%

вiдпoвiднo. Ha зaпитaння Гyменюкa B.М' Пpo Те. щO ПoКЛaДеHo B oсttoBy рoЗpaхyHкiв" llопoвiДaчкa

вiдпoвiлa. щo всi poзpaхyнки зрoбленi нa пiдстaвi реaJIЬниХ BиТpaT з BpaХуBaнням рiвня зapoбiтнсlТ

ПЛaTи' квалiфiкшtiТ лiкapiв, oблaДнaння. Кaпiтaнець С.B. пoЦiкaвилaсЬ, ЧИ пpи фopмyвaннi

тapифiв зaкЛa.цaМ prкoМеI{ДyBaЛи зaКЛaДaTи piвень pентaбельнoстi, Ha Щo BисТyIraЮlie

пiлтвеpлиrta' Щo З ПpеДсTaBникoМ кoХtltoГo зaкЛaДу BеЛaся рoзМoBa шloJo oб1pyнтoвaнoстi

poзpa,х1нкiв. l{a зaпитaння КaпiтaltецЬ С.B., .lи с iнфopмauiя пpo HaДХOД}I(еHttя кoшlтiв Ha paхy}lКи

лiкрa.пьниx зaклa,цiв, oщиMat{a вiдпoвiдь. lцc Ця tlpoцеДyрa ЕioBa i .леltить IIoзa Ме)КaMи

гapaнтoBaнoГo ПaкеTy IIoсЛyГ, тoбтo у плoпtинi мaйбyтнiх дохoДiв МеДиI.IFtl,Iх :зaклaДiв. I-Ipoект

poзПopяД)кеtlнЯ Мa€.цвa блoки: ПoсЛyГи Д'Ля HaсеЛення i,цля пiлпpисмств.

Гoлосyвaли: Пpo пiлтpишrкy Гpомaлськolo pa.цoю пpи Хмельницькiй ol{A пpoсктiв poзпopя/{же}IЬ

<Пpo зaтвеp.ц)кенHЯ тapифiв нa плaтнi ПoслyГи' Щo IraДaioТЬся кoМyI]aJIЬ}IиМи некoмеpЦiйними

пiдприсмствaми <XмельниЦький oблaсний ценTp пpофiлaктики Тa бoрo.гьби зi CНI/{oм>

ХмельницькoТ oблaсноi paли' кХмельницькa oблaснa лiкaрня>> ХпцельниllькоТ oблaснoТ paдиt

<Хмельницький oблaсний ПaToЛoГoaНaтoмi..lний цеFlТp) .Гa кXме;tьнl,tttькa облaснa ;\И-|.Я\1a

лiкapня> ХмельницькoТ oблaсноТ paли y зaПpoПoHoBaних pеаaкuiяx.

<<Зu - 20' кПpoти> - 0, <Утpимzшись> - 0.

Piшення пprlriнято.

6. oбгoвоpeння змiн дo Полoэкення Пpo llopяДoк фopмувaння i викopисT.aння

кoцrтiв фoнлiв пiдтpимки iндивiдyaлЬIloгo )ItитЛoвoго бyлiвниuтвa нa селi.

BистYпили:
Штойкo o.I. пoвiДoмив, Щo r ЗBеpненIIя вiд ГpoМaДЯн з ПиTaннЯМи фiнaнсyвaння

iндивiдya;lЬнoГo )I(иTЛoBoГo бyлiвниuтBa нa селi. Toмy BиникЛa пoтpебa BнесТи змiни Дo

Дiroчoгo ПoлoxсеннЯ пpo ПopяДoк фopмyвaння i викopисТaHHя кorптiв фoнлiв пiдтpимки

iндивiдyaлЬI{oГo я(иTЛoBoГo бyлiвниuтвa нa селi. Щoб мoiкнa бyло у бroлже гi зaKЛaДaтИ КotllTи

нa фiнaнсyBaння вiДпoвiднoТ прoгpaми

l"'oлoсувaли: Пpo пiдтpимкy ГромaдськoЮ paДolo пpи Хмельнltцькiй Ol{A змiн .цo ГIoлoження

пpo ПopяДoк фopмyвaння i Bикopис.ганHя кotптiв фoндiв пiДтpипlкl,t iндивiдyaлЬHoГo

)киTЛoBoГo бyлiвниuтBa [Ia селi y ЗaПpoПoHoвaнiй pедaкцiТ.

кЗa> - 20, <Пpoти> - 0' <Утpимaлись> . 0.

Pitпення пpийнятo.

7. Пpo осoбливoстi фyнкuiollyBанHя Хмельницькoi oблaснoТ оpгaнiзaцiТ 
.I.oвapисTBa

Чеpвoнoгo Xpeстa Укpaiни.
Bисryпили:
Кaпiтaнетlь С.B. дoвелa iнфopмaцiю прo стaн Дiяльнoстi ToвapисTBa Чеpвoнoгсl Xpестa

УкpaТни в Хмельницькiй oблaотi. oснoвними IraПряМaМи ДaноТ opгaнiзaшiТ с: пpотидiя

1161IIиреIII{1о СoVID-19, пaтpoнa)rшa сЛy}Itбa. пеpшa Д'olloМoГa. мiiкнapoдне t'yмaнiтapне ПрaBo"

сaнiтapнo-пpoсвiтниЦькa Дiяльнiсть, донopствo крoвi. ЗaГoI]и lUBиДкoI.о pеaГyBaння. .цoПoМOГa

пoсTрa)кДaЛиМ пpи нaДзвичaйllих сиTyaЦiяx' .цсlпoМoГa BнyTpilшньo пеpемiшеним oсoбaм.

слyхсбa рoзIIIукy, психoсoЦi€lЛЬI{a пiдтpимкa, безпе.rнiшra пoве.цiнкa/пiдвиЩення обiзнaнtlстi

пpo pизики мlнlвибухoнебезпеЧних Пеpеrкиткiв вiйни. У зв'язкy З aкТиT]}lиМ ПolJlИpеНllЯМ

C9VID.19 poль Toвapиствa Чеpвtlнoго Хpестa неoцiненнo tsa)кJlиBa. Aле Г()'гItlBHOК)

пpoблемoro с вiдсyтнiсть кеpiвникa ХмельниЦькoТ oблaсноi оргarliзaцiТ. 
.['сlм-v.. 

llогlсlвiдaчкa



BI{есЛa ПpoПoзицilо prкoМrн ДуBa.ГLl Пpе.цсТaBникa ГpoМaДсЬкoТ paДИ Д\16 yl]aсTi y кoHкypсi нa
Iloс\aДy кеpiBrrикa ХмельницькoТ oблaснoi opгaнiзaцiТ ToвapИcTaa Чеpвoнoго Xpестa УкpaТни.

Bисryпили:
Бoяpськa Л.B., Maлaнчaк Л.I. тa Bичaвкa A.A. BЗЯЛИ yl{aсTЬ в oбгoвоpеннi дaнсlгс) ПиТaнн'l ,lt

pекoМеF{.цyBaЛи кa[IДиДaTypy Бaбiя С.B. ДЛя yuaстi y конкуpсi Ha ПoсaД'}/ кеpiвникa
ХмельницькoТ oблaснoТ opгaнiзaiцiТ ТoвapисTBa t{еpвсrноt.tl Хpестa УкрaТни.
I.oлoсyвaли:
- IIpo pекoмен.цaцiro кaн.циДaTypи Бaбiя Cеpгiя BaсильoвиЧa ДЛЯ yuaстi y кoнкypсi I]a пoсaДy

кеpiвникa Хмельницькoi oблaснoi opгaнiзaцiТ Тoвapиствa Чеpвoнoгo Хpестa Укpafни;
- Пpo дOpyЧеHIrя Кaпiтaнець С.B. пiдгoтyвaти ЛисT-кЛoПoTaHня кеpiвнrlкy HaЦioншlьнсlгo
комiтетy Тoвapиствa Чеpвoнoгo Хpестa Укpaiни щo.цo pеКoМенДaцiТ кaнди.ltal.ypи Бaбiя С'еpгiя
BaсильoвиЧa lцЛя yнaстi y кoнкуpсi нa пoсaДr, кеpiBlJИКa ХмельниttькoТ tlб:taснoТ сlpг.aнiзal1iТ

Toвapиствa Чеpвoнoгo Хpестa УкpaТни.
кЗa> - 20, <Пpoти> - 0. кУтpимaлись> . 0.

PiIпення пpийнятo.

8. Piзне.
8.1 IIpo BизнaIIеtIнЯ Д^TI| нaсTупtloго :зaсi.цання I.pомaдськоi paди.

Bистyпили:
Bичaвкa A.A. зaпpоПot{yBaB пpoBесTи нaсТyПHе зaсiДaння Гpoмaдськоi paли у lковтнi 2020
poкy' a Toчнy ДaTy BиЗнaЧИТИ У poбovoмy ПOpЯДкy.

Голосyвaння: Пpo ПpoBе.ценнЯ нaсТyllнoгo зaсiДaння Гpoмaлськoi paли y жoв,гнi 2020 pокy.
кЗa> - 20, <Пpoти> - 0, <Утpимались> - 0'
PiIшення пpийнятo.

l3aстyПt{ик ГoЛoви ГpoмatсЬкoТ Рaди

СекpеTap

A.A. }JиЧaBКa

Jl. l. МaЛar{IlaК


