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Пpисyтнi: l9 чoл.
Biдсyтнi: Biнскевич A.A.' laнvaк O.B.. l{poбик o.П.' Зaгaняч B.M.' Люлькyн B.Г..
Мaзyp Ю.B., Мapyшaк I.I.' Пpoский Л.C., Сaгaйдaк Г.A.. Семенtoк ]'.Ю." Сo;lтик C.o..
Стyкaн l.М., Яpимroк A.С.

Зaпpolшенi:
Боxoнськa oлена BaлеpiiЪнa _ ДиpекTop l]епapтaМенTy екoнoмiчнoГo poЗBиTкy. кypopтiв i

TypизМy ХмельниЦькoТ oflA.

Mонaстирський llaвлo Mиxaйлoвич зaвiдувaн сеКToру topиl{иIlНoТ рoбoти l{епapтaментy
poзBиTк}' ПpoМисЛoBoстi тa аГpoПpoМ исЛoBoгo КoМПЛеКсу ХмельниЦькoТ OllA.

IIoPяДoк /IЕ[II{иЙ
1. oбгoвopення ПpoскTy lloлоrrсення пpo конкypсний вiлбip сyб'сктiв oцiночнoi

Дiяльнoстi Для Bикoнaння poбiт з ПpoBeДенtlя ексПеpтно.i гpоtшoвoТ оцiнки Зе]vlеЛЬtlllх

дiлянoк.
/]oпoвiдaс: Moнастиpський Пaвлo Mихaйлович зaвi,lrвaч секf.oр}' юpи,1и.rнtlТ

poбoти f]eпapтaментy poзBиTкy пpoмислoвoстi Ta aГpoПpoп,tI-lс.,IIoBoгO кoMtlЛексy

ХмельницькoТ oДA.
2. Oбговоpeння пиTaння тaрифiв нa плaтнi Пoслyги' lцo нaДaюТЬся кoМyHaлЬHиIt{и

некoМеpцiйними пiдпpисмсTBaМи <<Xмельницький oблaсний ЦенTp екстpенoТ меДичноТ

ДoПoпtoги Ta DIеДициIIи катaстpоф>> ХмельницькoТ oбласнoТ paдlи' <<Хме.rьницькl,tii

oблaсний зaкЛaД З HaДaH[Iя псиxiaтpи.rнoТ Допoмoги}) Хмельницькoi об.пaснoi pа,цlr,

<<Хмельницький oбласний меДичний ценTp психiчнor.о 'lдоpoв'я)) Тa <<IloвоYшrицr'ка

цеIrTpaЛьнa pайоннa лiкapня>> [Ioвоy пlиuькoТ paйo ннoТ paди.

Дoпoвiдaс: Бoхoнськa Oленa BалеpiiЪнa ДиpекТop f{епapr.aмент1 ек0нoмi.lttoгo
poзBиTкy, кypopтiв i тypизмy ХмельницькoТ oflA.

3. IIpo BкЛк)чення ЗасtloBaних iнститyтaми гpoMaДянсЬкoгo сyспi.ltьствa
пiдпpисмств y пеpeлiк N,IoяtЛиBих oтpимyвaнiв фiнaнсoвo-кpеДиT'нoТ Дoпомoги '::t

Пpoгpaмoю рoзBиTКy N{aЛoго i сеpедньoгo пiДпpисП{HиllТвa Хмeльницькоi oб.пaстi нa
202|-2023 poки Ta BIIесеrIIIя кopекТиB lцoДo :збiльlпення кpеДиTнoго пoртфелro ,цаноi
пpoгрaMи.

Дoпoвiдaс: Бaбiй Cеpгiй BaсильовиЧ - ГoЛoBa кoмiтетy з ПиTaнЬ oХopoни зДopol]'я Ta

сoцia'тьнoгo зaxисTy.
4. Bнесення змiн Дo скЛaДy f'pомaдськoipади пpи Хмельницькiй oltA.
f{oпoвiлaс: Кoваль.тyк Cеpгiй Aндpiйович - ГoЛoBa Г-poмaдськoТ paли пpи ХмельниtlькiЙ

oДA.
5. Piзне.
5.1 lIро пiдготoвкy питaHЬ ДЛя oбгoвоpення пщ Чaс онлaйн-зyстpi.rей з

IIреДсTaBIIикаМи цrнTpaЛЬних оpгaнiв Bиt(oIIaBЧoТ вла,1и.

Допoвiдaс: Кaпiтaнець Cвiтлaнa Boлoдимиpiвнa ГoЛoвa кoмiтетy з ПиТaнЬ pеГЛaМеHTy 
^ d

opгaнiзaцiТ poбoти ГpoмaдськoТ paли.

5.2 tlpo BизнaЧен}Iя ДаТи нaсTyПIroгo засiДaння l'рoмaдськoi paди.

Допoвiдaс: Itовaльuyк Сepгiй Aндpiйoвии гoЛoBa Г'poшlаllськtli paДИ Пpи

Хмельницькiй olIA.



1. OбгoвоpеIIHя пpoскTу lloлoxtення Прo кo[Iкурсний вiдбip суб'сктiв оцiнo.lнoТ

Дiяльнoстi для BикoнaHня poбiт :} llpoBеДrння експеp.гноТ гpошroвоТ оцiнки зеMе.ПЬIlих

дiлянoк.
Cлyхaли:
Moнaстиpський П.M. винiс нa oбгoвоpен}Iя Ta ПoГoД')кеHtlя ПрoскT Пoлoхсення пpo кoнкypсний

вiлбip сyб'скгiв oцiнoчнoТ дiяльностi Д'JT'l Bикoнaння pобiт з ПpoBе.цеlIItЯ ексПерTlIoТ гpoшroвol

oцiнки ЗrMеЛЬниx .цiлянoк y нoвiй pелaкuiТ. ПoiнфopмyBaB Пpисyтнiх пpо Tе. Щo внесенi у
Пoлoження змiни сToсyIoTЬсЯ дloJlyI{еНнЯ землi pекpеauiйногo ПpИ:]I{aЧення дo пеpе-riкy

зеМеЛЬ Ta пеpейменyвaцня y зB.яЗк} З pеopГaнiзaцiскэ /lепaрт.aмеrrrу'. якиЙ ДoпoвiДa.r

IIpе.цсTaBЛЯс. A тoмy' зГaДaне Полolкення пoтpебyс П еpеЗaTBеp.ц)кен ня.

Bисryпили:
Кoвaль.ryк С.A., Bичaвкa A.A. тa Гyменtoк B.M. BЗЯЛLIyчaсТЬ в oбгoвсlpеннi Дaного ПИTaННЯ.

Голосyвaли: Пpo пiлтpимкy Гpoмaдськоtо paДoЮ пpи Xмельницькiй oДA ПрoсКТy

ПолоrкеннЯ Пpo кoнкypс}Iий вiдбip сyб'сктiв oцiнoчнoТ Дiяльнoстi Д'Ля Bикollaння poбiт з

ПpoBеДеHнЯ ексПеpTIIoТ гpоtшoвoТ oцiнки зеMеЛЬFIИХ Дiлянсlк y ЗaПpoПolloвaнiЙ pелaкuii.

кlJa> - l9, кПpoти> - 0, <Утpимaлись> - 0.

PiIпення пpийнятo.

2. OбгoвopенIIя IIиТання тapифiв нa платнi ПoсЛyги' Щo нaДaюТЬся кol}ty}IaЛЬниМи

IIекoNleрцiйними пiдпpисмсTBaМи <<Хмельницький oбдасний ценTp екст.pеноТ ме,цичнoТ

Дoпoyoги Ta NIеДиЦиIIи кaтaстpoф> XмельницькoТ oблaснoi pa,ци' <<ХмельнllцЬкI{I"r

oблaсний зaкЛaД з 1raДaння псиxiaтpиIlнoТ ДoПoмofи)) Хмельницькоi oбласнoТ paДи'

<<Хмельницький oблaсний меДичний ценTp психiчного здopов'я)) Ta <<llовoytпицькa

цеHTpaЛьIIa paйoннa лiкapня>> Hoвоyшlиuькoi paйoнноТ pали.

Cлухaли:
Бoxoнськa o.B. oзнaйoМиЛa пpисyтнiх iз звеpненнЯMи МеДиI-IниХ зaкJlaДlB Щo/]o зaTBеpД')кеH}Iя

тapифiв нa плaтнi меДичнi ПoсЛyги вiдпoвiднo Дo ПoсTaнoви Кaбiнету Мiнiстрiв УкpaТни вiл

2i гpулня 1996 poкy Nb1548 <Пpo BсTaноBЛеtIня ПoBHoBa)кеHЬ opгaнiв t]икOнaBI{oТ влaдll тa

BикoнaBчих opгaнiв мiських paД ЩoДo pеr.yЛ}oBal{ня цiн (тapифiв)>' l{опoвiлaЧкa BинесЛa нa

oбгoвоpеннo ipo'uд.ькoi pали пpo€кTи poзПopя'цх(еIrЬ Пpo зaTBеpД)кення тapифiв H? ПЛ?l.li

ПoсЛ}ти' щo нaДaIоТЬся кoМ},I{aJIЬниМи некoмеpuiйЕIиMи пiдпpисмствaми <ХмельниЦький

oблaсний ЦенTp екстpенoТ ме.цичнoТ .Ц.oПoМoГи .Гa МеДицини кaтaстpoф> ХмельницькoТ

oблaснoi PaДи' кХмельницький oблaсний зaкЛaД З HalцaHHя псиxiaтpи.rнсlТ ДoПoМoГИ)

Хмельницькoi облaснoТ paДИ' <Хмельницький oблaсниЙ ме.цичниЙ ЦеrrTp психiчнoг.сl

з.Цopoв'я> тa кНoвoyIIIицЬкa цеHTрaЛЬна paйоннa лiкapня> Г{oвсlyпtиuьксlТ paйoннoТ pa:rи.

Bистyпили:
B oбгoвopеннi взяли yЧaсTЬ: Кyrпнip С.С., Гyменrок B.M.. Кoвaль'r}'к (-].A.. якi пoцiкaвилися

piзниuеro y тapифax нa Mе.циI{нi пoслyги ЗГaДa}IиХ МеДyсTaHoB зa ПoПеpеднi рoки тa пеpеrliкoм

тaкиx ПoсЛyГ. Taкoж бyлo yтouненo, чи Зa HaяBI{oстi y лrодини HaПpaBЛення сiмейнoгo лiкapя

тaкi ПoсЛyГи бyдyть безкotптoвнi. Pя6a B.C.. Бoяpськa Л.B., БoднaР O.B. BисЛoBиЛи

стypбoвaнiсTЬ IIЛaToIo зa Щopi.rнi oбoв'язкoвi меД.и.tнi oгляДи BЛaсниМ кOtUТoМ ПрaцlB[IикlB

yсTaнoB Ta opГaнlзaцiй' Бoxol{сЬкa o.B. yтoнн ИIIa.. HaДaHнЯ ПЛaТниХ ПoсЛ),Г кoMуI]aЛЬHиM;

Мr,цзaкЛa.цaМи I{е oзнaчaс пеpехiд .цo ПЛaTнoТ меДицини .- Це BикЛtoI{Ho дoбpa BoЛЯ кoжt{oГo

пaцiснтa iх oTpиMaTи; пеpелi.rенi y poзIIopя.ц)tеIIlIяХ ПoсЛyГи pозглянyтi i пoго.цженi

{еpжaвнoro pеГyЛяTopl{oю слyжбоro; ПиТaння oПЛaТи Ме.циI.Iних oгляДiв pеГ),ЛIoсТЬся

к6лекTиBIIиМ .цoгoBopol\4' a B ПpиBaTItиХ сТpyкTypax - pirшенням pобoтoдaвця. [{a ПиTaHня

Bелевa A.M.' .lи плaтнi ПoсЛyГи ПotrlиpТoтoТЬся Ha сПopTиBIJих лiкapiв. пaнi oленa вi;Iповiлa.

Щo нa лiкapiв сПopTиBHoТ меДицини Taкa ПoсЛyГa Hе ПolllиpЮсТt,сЯ. КaпiraнеЦь С' I].

зaПpoпoнyвa.гIa п iдтp ИN|aTИ Пpoс кTи poз П OряДrltеHЬ.

Гoлoсyвaли: Пpo пiлтpимкy Грoмaдськoro paДoЮ Пpи Хмельницькiй ol{A пpoсктiв
poзпopяД)кень кПpo ЗaTBеpД)кення тapифiв нa плaтнi пoслyги. Щo llaДa}oТЬсЯ кoМyнaЛЬниМи

некомеpuiЙ;gIими пiдпpисмсTBaМи <Хмельницький o6лacgиЙ ценTp екстpенoi меДи.-tноТ

.ЦoПoМoГи Ta МrдиЦини кaTaсTpoф> ХмельницькоТ облaснoТ Рaди. кХмельницький oблaсний

ЗaкЛa.ц з нaДaннЯ психiaтpиинoТ Дoпoмoги> ХмельницькoТ oблaснoТ Рaди. кХмельницький



oблaсний ме.ци.tний ЦеIIТp псиxiчнoго здopoв'я> тa <HсlвоyIIIицЬкa ценTpaЛЬнa

лiкaрня> HовoyrпишькoТ paйонноi paди> y зarlpoПorroBaниХ pелaкцiях.

<Зa> - l9, кПpoти> - 0, <Утpимались> - 0.

РiIшення пpийнятo.

рaИoI{Ha

3. Ilpo BкЛк)rIеHня ЗaснoBaних iнстиryТaMи гpoMalцяtlськor.o сyсПlЛЬсТBa

пiдпpисмств y пеpелiк гt{o)I(ЛиBих oтpимyвa.riв фiнaнсoвo-креДитнoi Дoпoмоги .зa

Прoгpaмoю poЗBиTкy N{aЛoгo i сepедньогo пiДпpи€N{ниЦTвa Хмельницькoi oблaстi нa

20211-2023 poки Тa BHесSHня кopекTиB ЩoДo збiльrпення крrДиTногo пopтфелrо Дaнoi
ПрoгpaМи.
Cлyxaли:
Бaбiй С.B. повi.цoмив, Щo сoцiaльне пiдпpисмницTBo. якиМ здебiльшroгo зaймarоться

iнститyти ГpoМaДянсЬкoГo сyспiльствa. - це пiДпpисМниЦЬкa Дiяльнiсть. сIIpЯМoBaHa нa

ПoМ'якЦIення aбo poЗв'язaння соЦiaльних пpoблем. ПoiнфоpМyBaB. що сoцia,тьнo-оpiснтовaнi

пiдпpисмсTBa пpиI{oсять сyспiлЬсTBy неaбиякy кopисТЬ, a сaMе: сПpиЯIоТЬ poзBиTкy екoнoмiки

i сyспiльствa, IlpoПoнy}ol{и ]\4o}кЛиBoсTi для сTBoprъ{ня pобо..rих мiсць i нoвиx фop*
пiдпpисмницTBa тa зaйнятoстi; ДoпомaГaЮTЬ ПoДoЛaТи сouiaльнy iзo:tьoвaнiсть (зaвдяки Тх

дiялiнoстi МoжЛиBе ПpaЦеBЛa[ITyBaння ЛЮДей з oбмеженими фiзи.lними i псиxi.rними

МoжЛиBoсТяМи; Tих. ХTo бyв безpoбiтним тpивalмЙ I{aс; предс,гaвникiв ГрyП pизик1,):

aктивiзyrотЬ yЧaсTЬ i лoбpoвiльнy poбoтy ГpoМaДЯн. змiцнюroчи. ТaКиM ЧиHoM. с,1нiсть

ГрoМa.ци; сПpия}oTЬ poзBиTкy шrиpoкoГO сПекТpa соцiaльних ПOсЛyГ. неoбхiдних сyспiльствv"

aЛе якиМи не ПpaГне зailмaтиcя зви.raйний бiзнес (мaлoпpибyткoвi. }tе|.lpесТИжнi. ri. LIrо

пoтpeбyroть спецiaльнoТ пpoфесiйнoТ пiдгoтoвки); зHи}кy}oTЬ HaBaнIa)КеItHЯ нa мiсцевi

бrодясети y poзв'язaннi сoЦiaльниx пpоблем (aктyaльнo B yMOBaх хроt-ti.lнсlгo лефiuи.7
бтo.цх<етних кorптiв); poзlllирIoroTЬ сTpyктypy фiнaнсувaHHя сortiaльних ПpoГpaМ pегiсlн1,.

tloпoвiдa.r нaзBaB 4 oснoвних HaпрЯМи. Зa якиМи ПрoBa/{iltycrься Д,iя:tьнiсть r'aких пiдпpисмств
y рoЗBиrryTих кpaТнaх свiтy' Нaгoлосив, Щo в Укpaiнi ПpoГpaNlи кpеlциTyBaннЯ дЛЯ

ГpoМaДсЬкиx opгaнiзauiй, котpi зaймaються сoЦiaльним пiдпpисп'tницTBoМ мaйже ttе

Пpaц}oloTЬ. Toмy, зBaх{aloчи нa ситyaцiю в кpaТнi' Ba)I(ЛиBOIo с фiнaнсoвa пi,Iтрипlка

сoцiaльнoгo пiдпpисМнИцTBa, зoкpеМa шЛЯxoм BКЛЮ.IеttHя TaкиХ пiдпpисмсТB ,lO пеpе:liк1

MoжлиBих oтpиМyBaЧiв фiнaнсoBo-кpeДиTlroТ Дoпoмоги. зoкpеMa B paMкaх Пpoгpaпlи pOзBиТку

МaЛoГo i сеpедньoгo пiдпpисмницTBa ХмельницькoТ облaстi нa 202|-202з рoки. ЯКoК)

oпiкyсться Pегioнaльний фонл пiдтpимки пiдпpисмництBa по Хмельниltькiй trблaстi.

Bистyпи"пи:
Бoxoнськa o.B. повiдoМиЛa, щo paнiше Нa BиUlезaЗrraченy ПpoГpaМy бy'пo видiленo З МЛH Гprl.

Ha Дaний' чaс вiдбyвaсться фopмyвaння oблaснoго бrод>кетy. Aле фiнaнсoвий pесy1;ё

oблaонoгo бrоджет1, oбмеrкений i рoзpaхoByBaТи нa збiльrпеHНЯ Ha:]BaнсlТ сyшlи не BapTO.

Пpoте, Pегioнaльний фонд пiдтримки пiдпpисмницTBa llo Хмельгlиttькiй облaс.гi беpе vнaст'ь r,

кoнкypсi пpoсктiв сектopaльнoТ пiдтpимки. Ulo МO)КyТЬ фiнaнсyвarися зa кOillТи

Свpoпейськогo Сoroзy. Пpи ПoзиTиBFIoМy pеЗyЛЬTaтi мorкнa бyле pозрaхoByBaТи Ha t]otaш]еttHя

вiдсoткiв зa ДaниМи кpе.циTaМи Зa paХy[Ioк гpaнтiв. oкpiм цЬoГo, Бoxoнськa o.B. зayвa}I(иЛa"

Щo oTpиМaння фiнaнсoBo-кpеДитнoТ.цoпoмoГи зa ЗГaДaнoЮ Пpoгpaмoro не зaПежиТь вiД тогo.

xTo BисTyПaе сyб'сктoм пiдпpисмниЦькoi Дiяльнoстi. Тaкorк пoтpебyе ДеТaЛЬHoгo BиBI{еHнЯ

IIиTaння пpaBoBoГo Пonя IIpoBaД)кrHItЯ Дiяльнoстi сoцiaльнoгo пiдпpисМFlицTBa. Бaбiй C.B.
yToчIrиB, щo сoцiaльнi пiдпpисМсТBa Пpи poЗпoдiлi прибуткy свoТ lцoХOДИ сПpяMoBуЮТЬ Hе нa

BЛaсIIе збaгaчення, a Ha зaбезпечення сoЦiaльних пoт'pеб. Кaпiцa С.o.. Кyшrнip С.С..

fioвбyrп B.B. y пpoцесi oбгoвopенHя зaЗнaчиЛи, Lцo ДЛя aкTиBiзaцiТ poзBиTкy соцiaльнoг.о

пiдприсмниЦ,ТBa неoбxiднo BиBчиTи скiльки Taкиx пiдпpиемств дiс нa ТеpиТopiТ облaстi. якa Тx

ДoхiДнa ЧaсTинa тa якиЙ дефiцит pесyрсy .ц'Ля F{aДaння фiнaнсoвo-кpеДИTнoi пiдтpимки. LIa шto

Бoхoнськa o.B. вiдпoвiлa, щo Це ПиTaHнЯ тpебa ДoкЛaД'нo BиBЧиTи для ltрийнЯ.Г.I'Я ПpaвИЛЬнOГo

pirшення.
Гoлoсyвaли: IIpo .цopyЧенIlя Бaбiю С.B. пiдгoTyBaТИ Тa нaПpaBиl.И Гo.IoBi ХмельнrtцьксiТ

oблaснoi paДИ ЛИcТ-Пpoxaння ЩoДo:



- BкЛIOЧеF{ня зaснoBaниx lнсTиTyTaМи ГpoМaДянсЬкoГo сyсПiЛЬсTBa ПiДПpисМсTB y ПеpеЛiк
МoжЛиBих oTpиMyBaчiв фiнaнсоBo-кpеДиTrroi ДoпoмоГИ Зa l1poгрaмoю poзBиTкy мaлoгсl i
сеpеДнЬoГo пiдпpисмницTBa ХмельницькoТ oблaс тi нa 2О21 -202j poкИ;
- збiльrшенIrЯ кpеДиTlroгo пopтфелтo дaнoi ПpoгpaМи.
кЗa>. l9' кПpoти> - 0, <Утpимa.гlись> - 0.
Рiпrення прийнятo.

4. Bнесення змiн Дo скЛaДy l.poмадськoТ paди пpи Хмельницькiй O/(A.
Cлyхaли:
Кoвzurьнyк С.A. пoiнфopМyBaв присyтнiх Пpo ЗaЯBи, якi нaдiйпrЛи Дo Г.pомaдськoi paди вiд
Cлюсapvyкa С.Б. тa Мapvyкa o.I. Щo.цo Тх виxодy зi склaдy ГpoмaдськoТ рaди y i,'".ny ,
oбpaнням Дo ХмельницькoТ oблaснoi тa КaМ'янець-ПoдiльськoТ мiськoТ paд вiдпoвiднo. oкpiм
цЬoгo' З ПpИ.lИHИ смеpтi Гaвpилrок o.o. вибyв зi склaДy .rленiв ГрoмaдськoТ paди. Гo.rЬвa
пoвiДoмив" Щo згiДнo aбзaцiв 7 тa 10 пу'нктy 17 [IoлoжеIlня Пpo Гpoмaдськ}, рa,цy ltЛеF{с].Bo y
paдi вишеBкaзaних осiб пpипиHЯ€TЬсЯ без пpийняття pitшення ГpoмaдсЬкolo РaДoкl. l.aкоrк
IIaГaДaB' щo вiДпoвiднo Дo дiro.roгo ПoЛo)l{е[IFIя пpo ГpoмaлсЬКy pa.цy неoбxiднo oбpaти 3-х
IloBиХ членiв ГpoмaдськoТ paди, нaсТyПIlих зa uеpгoвiсT}o, ХTo нaбpaв нaйбiльrшy кiлькiсть
гoлoсiв зa pеЗyЛЬTaTaМи IIpoвеДення pейтингoBoгo гоЛoсyBaнIrя нa yсTaI{oBuих збоpaх. Taких
осiб виявиЛoсЬ y pейтингoвoМy сIrискy 3 (нaбpaли 41 гoлoс). Пpoте. oДнa з пpетендентiв
Кoстиtпенa-LШлякoвa A.Е. обpaнa ДеПyТaToM ЧемеpoвецькоТ рaйoннoТ Paди. tцo
yIIrМoжЛиBлlос iТ т-IленсTB0 y Гpoмaдськiй paлi. Haстyпними y pейтинГoBOMУ сПИск}, Йlуlь 2
ПpеTеI{ДеtITи З oДнaкoBo}o кiлькiстtо гсlлoсiв (нaбpaли 39 гсlлoсiв). a сaме Мaкapoв o.il. тa
Янкoвенкo П.Г. Aле Янкoвенкo П.Г'. пеpебyBa€ зapaЗ Ha Дер}I(aBнiй с:tvжбi. a гсlмy Ilе МO}Itе
бyти .rленoм ГрoмaдськоТ paди. raким I]иF{oМ. нa мiсце 3-х членiв Рaди.якi вибyлlr' ПpеТеIri{y€.
З oсoби зi спискy pейтингoвoГo ГoЛoсyBal{ня, a сaМе Петpyк BoлoдIимиp Oлексaнлpou,,,.
КaДенкo oлег Aнaтoлiйoвиrr тa Maкapoв oлексaн.цp oлексaн,цpo3и.r. Кoвaль..Iyк (]'A. зaчиr.aв
кopoTкy лoвiдкy Пpo кoiкIloгo iз кaндидaтiв Ha I{ЛеtlсTBo У Грoмaдськy paДy. Гoлсlва
ГpoмaдськoТ paди oзByчиB пpетендентiв Д'ЛЯ BкЛК)IIеHHя llo сКЛaД\' ГP: il.''рnn B'O..
КaДенкo o.A.. Maкapoв o.o.
Bисryпили:
Кaпiтaнець C.B., Maлaнчaк Л.I. тa Боярськa Л.B. зaпpollol{yBaЛи пiдгpимaт.и ПpеllсТaBЛениХ
кaнДиДaтiв.
Гoлoсyвaли: Пpo BкЛIoЧенFIя Дo скЛaДy ГpомaдськoТ paди Пеr'рyкa B.o.. Кaденкa o.A..
Мaкapoвa o.o.
кЗa> - 19, кПpoти> - 0. <Утpимaлись> - 0.
Piшrення пpийнято.

5.Piзне.
5.l IIpo пiдготoвкy пиTаtlь ДЛя oбгoвopення пiд чaс

ПpеДсТaBHикaMи цеIITpaЛЬних оpгaнiв BикoнaBtIoi влaДи.
Cлухaли:
Кaпiтaнець С.B. пoвiдoмиЛa. Щo 2 листoПaДa 2020 рoкy вiдбyлaсь зyстpi.l голiв гptlмaДсЬких
paд Укpaiни, нa якiЙ oбгoвоproвaBсЯ ПрoсКт нoвoТ HaцioнaльнoТ стрaте.iТ .,lp"""HЯ poзBиTкy
ГpoМaДянсЬкoГo сyспiльствa в Укpaiнi. У хoдi зiбpaння yЧaсникaМи булa u,.,o",.,Ь
пpопoзицiя Щo.цo ПpoBеДенI{я ниЗки poбoниx oнлaйн-зyстpi.rей голiв гpoмaДсЬких Рaд з
пpеДсTaBникaМи цеt{TpaЛЬниХ opгaнiв BикoнaBЧoТ влaди для обгoвopення aК.гyaJlЬt]иХ ПиТa1iЬ
фopмувaння тa pеaлiЗaцiТ ДеpжaвноТ пoлiтики y piзних сферaх. дn" op.uniзaцiТ зyстpi.rейнеoбхiдно IIoДaTи пpопозицii щoдo ПиTaнЬ Для обгoвopе[rl{я пiд .13. вi.цltoвiДних oнлaйн-зyстpiней. loпoвiдavкa ЗaПpoПoнyBaЛa пеpелiк ПиTaFIЬ" котpi Baр'o Bиl]есTи Ha ЗГaДa.{е BИtПе
oбгoвopення.
Bистyпили:
Pябa B.С. тa l]oвбyrп B.B. нaдaли своТ пpoпoзицiТ до пеpелiкy ПиTaнЬ для обгoвopення пiд чn.вiДпoвiдних онлaйн -зyстpiuей.

сltl.Пaйн.ЗусТрiчей :}



Голосyвaли: пpo ДopyЧеH[Iя Кaпiтaнець С.B. сфоpмувaти пеpелiк ПиTaHЬ Для oбгoвopеHllя

пiд Чaс oнлaйн-зyстpiuей з ПpеДсTaBI.IикaМи цеHTрaЛЬIIих opгaнiв BикoнaBЧoТ влaДи.

BpaХoByloЧи yсi oзвyяенi пpoпoзицii. тa нaДiслaти йoгo /-{еpх<aвнoмy секpеTaprо Кaбiнету
Miнiстpiв УкpaiЪи.
<Зa> - 19, <Пpoти> - 0. <Утpимaлись> - 0.

PiIпення пpийнято.

5.2 Пpo BиЗIIaчeння, ДaТИ нaсTyПtloго засiДaння ['poмaдськoТ рaди.
Cлyхaли:
Кoвarrьч)к С.A. зaпpoПoн}ъaB HaсTyГtllе зaсiДaння I'pсlмaдськoТ panи ПpOBесТИ |7 rpуlня 202{)

poкy.
Bисryпили:
КaпiтaнеЦь С.B. звеpнуuaсЬ Дo гoлiв кoмiтетiв ГрoмaдськсlТ patи з llpoХaнHям aктивiзyвaти poбoтy

з пi.цгoтoвки ПиTaIIЬ.цJIя poзгЛяДy нa нaсTyПнoмy зaсiлaннi pеши.

Кoвaль.т}тс C.A. Дop).чив Кaпiтaнець С'B. ПoBTopнo HaПpaBиТи ,IисTи-зBеp}tеI]tIя гoлoвaм oT'Г
ХмельнltцькoТ oблaстi з пpoхaнняМ poзГЛянyTи мorкливiс.гь виДiлення кoш-ттiв з мiсцевих

бrоджетiв Для зaбезпеЧення tlpoBеДенttя pемoнтiв тa лpицбaнНя MеДиI{нoго oб:laДнaння в КHП
кХмельницькa oблaснa лiкapня>.
I.oлoсyвaли: Пpo ПpoBе.це[Iня нaсТyПнoгo зaсiДaння ГpoмaдськoТ paди 17 гpyлня 2020 pокy.

<Зa> - 19, <Пpoти> . 0. кУтpимaлись> - 0.

Piшrення пpийнятo.

Голoвa ГpоМaДськоТ patИ

СекpеTap

С. A. КсlRAJlЬt-IVl(

J t.I. Ma.ПaI{llaК


