
ПPoToкoЛ Nb 16
зaсi.цaння Гpoмaдськoi paди пpи Хмельницькiй oблaснiй деprкaвнiй aдмiнiстpaцiТ

м. ХмеЛЬ}Iицький
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|7 гpуДrlЯ 2020 poкy
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Пpисyтнi: 24 чoл. (Biнcкевиu A.A. _ в oнлaйн pеlкимi).
Biдсyтнi: Aвaкян С.Г., fipoбик o.П., Кaпiцa C.o., Maзyp Ю.B., Mapyщaк I.I., oсap.ryк o.B.,
Петpyк B.o., Пpoский Л.C., Семенroк T.Ю., Cтyкaн I.М., Яpимroк A.C.

Зaпporшенi:
laнилrок Baлeнтин oлексaнДpoBич _ B.o. IlaЧaльникa Слу>к6vт aвтoмoбiльниx дopiг y
Хмельницькiй oблaстi.

Заika OлексaнДpa _ експepTкa з еIrеpГеTичнoi полiтики I{енTpy екoЛoгiчних iнiцiaтив
кЕкoдiя>.

Хмapнa OлексaнДpa _ Mr}IrДжеpкa з кoмyнiкaцiТ I_{ентpy екoлoгiчних iнiцiaтив <Екoдiя>.

Пaлaмapнyк BoлoлиMиp lвaнoвич _ B.o. .циprкTopa .{епapтaментy сoцia.шЬIloгo зaхиcTy
IIaселeI{ня ХмельницькoТ oДA.

Глoвaцький Iвaн Iвaнoвич l{aчaЛЬник yпpaвлiння сoцiaльнoго зaХисTy пiльгoвp;x
кaтeгopiй цpoМa'цяIl Ta з IIиTaI{Ь IlеpсoнzrЛy ,{епapтaментy сoцiaлЬIloгo зaхисTy IIaсеЛеIII{я

Хмельницькоi o.ЦA.

Maйхеp Гaлинa Poстислaвiвнa - зaсTyПIIик нaЧaлЬIlикa ГoлoвнoГo yпpaBЛiння .{еpжaвнoi
кaзнaчейськоi слyжби УкpaiЪи.

ПoPяДoк ДЕHIIиЙ
1. Пpо стaн пiДгoToBки доpiг Тa ДopoжIlЬoгo гoсПoДapсTBa ХпrельниччиIIи дo pобoти

y зимoвий пеpioд 2020-202| pp,
floпoвiдaе: laнилrок Baлентин OлeксaндpoBич B.o. нaЧaльникa Слyжби

aвтoмoбiльниx дopiг y Xмельницькiй oблaстi.
2. [oбуaoвa 3-гo тa 4-го енepгoблoкiв ХAЕC: пpoблемнi питaння Тa NIoжUIиBi pизики.
,{опoвiдaе: КyIшнip Cтeпaп Cеpгiйoвии члrII кoмiтетy з ПиTaI{Ь пilлиBIIo-

еI{epГетичIIoгo кoMПлексy, пpoМислoвoстi, )ltиTлoBo-кoМyнЕrлЬIloгo гoсПo.цapсTBa Ta
пiдпpиeмницTBa Гpoмaдськoi pa.rpr пpи Хмeльницькiй oДA.

3. Пpo сTaII BикoнaнIIя Пoстaнови Кaбiнеry Miнiстpiв Укpaiни вщ27.03.2019 Nb309
nПpo зaтBеpД)I(eHHя Пopядкy BикopисТaIIIIя кorптiв, пepедбaueних У Дrp}I(aBIIoMу
бюджетi Для зДiйснeння pеaбiлiтaцiiдiтей з iнвaлiднiстro>> y Хмельницькiй облaстi.

.(oпoвiдae: Глoвaцький Iвaн Iвaнoвич - IIaчaльIIик yпpaBлiння сoцiaлЬI{oгo зaxиоTy
пiльгoвих кaтегopiй цpoмaдЯн Ta з пиTaHЬ IIrрсoIIaЛy fiепapтaментy сouiaлЬHoГo зaxисTy
нaсеЛеIIIIя Xмельницькoi oДA'

4. Piзне.
4.1 Пpo IIaДaння ПpoПoзицiй дo opiснToBlloгo ПЛaнy кoнсyЛЬTaцiй з гpомaДськiстю.
floпoвiдaе: КaпiтaнеЦь Cвiтлaнa Bолoдимиpiвнa - ГoлoBa кoмiтетy з ПиTaнь pеГлaМеIITy Ta

opгaнiзaщii poбoти Гpoмадськоi paди пpи Хмельницькiй oДA.
4.2IIpo BизнaЧrIIнЯ, ДaTИ нaсTyПHoгo зaсiдaння Гpoмaдськoi paди.
floпoвiдaе: Ковaльтyк Cеpгiй Aндpiйoвич * гoЛoBa ГpoпlaдськоТ paди пpи Хмeльницькiй

oДA.



1. Пpo стaн пiдгoToBки дopiг Ta Дopo)кньoгo гoсIIoДapсTBa ХпrельниччиIIи дo poбoти
y зимoвий пеpioд 2020-202| pp.
Cлyхaли:
.{aнилroк B.o. пpoiнфopмyвaв пpисyтнiх Пpo сTaн Дopoхtl{Ьoгo ГoсПoДapствa ХмельницькоТ
oблaстi тa оpгaнiзaцiю poбoти iз зиМoBoгo yTpиМaння aвтoдopiг .цеp}кaBl{oГo зIIaчеIIIIя.

,,{oпoвiдau llaгoЛoсив' щo зиМoBий пеpioд r нaйсклaднitпим тa нaйвi,цпoвi.цaльнiIшим пrpioдoм
y .Цiяльнoстi Cлylкби aвтoдopiг тa пiдpядних дopolкнiх opгaнiзaцiй. Меpехсa aвтoдopiг
.цrpжaBlloГo зIIaчеIIIIя сTaIIoBиTЬ 2|00,6 кiлoметpiв. ПiдpядHИNIkI opгaнiзaцiями:
.{П <Xмельницький oблaвтoдop>, ТoB (CTЛ+М), ПpAT <<Хмельницьке IIIБУ-56),
ТoB кHовIпляxбyД>>, зaгoтoвЛello фpaкцiйниx МaTepiaлiв тa оолi y кiлькoстi, щo сTaIIoBиTЬ
I00% вiд пoтpеби, пiдгoтoвЛello 366 oдиниць тeхнiки тa oблa.цнaннЯ, yклaДeъlo 27 дoгoвopiв
I{a зaЛ)п{еIIня 48 o.циIrицЬ теxнiки стopoннix opгaнiзaцiЙ для oчиcTки aвтoдopiг .цеp)кaBIIoгo
зI{aчеIIHя вiд снiгy, BсTaнoBлeнo 980 кoмплектiв знaкiв <зимoвoТ TеМaTики)). Cлyхrбоro
aвтoдopiг poзpoбленo Pеглaмент дiй пpи BиIIикненнi зaгpoзи IIpиpoДIIих стиxiйниx яBищ Ta
нaдзви.raйних пoдiй (спpи.rинятoть пopyшIrнIrя aвтoмoбiльнoгo спoлy.rення), кoтpий
пoгoД)кеIIий з oблaсним Упpaзлiнням пaTpyЛЬIIoТ пoлiцii, УкpтpaнсбезПlкolo, yпpaвлiнням
ДCнC тa yпpaBЛiнням з HC oДA. .{ля Iпвидкoгo peaгyBal{ня I{a нa.ЦзBичaйнi ситyaцii
зallpoBa.ц}кенo цiлo.цoбoве .rеpгyBaння вiДпoвiдaлЬIlиx пpaЦiвникiв, теxнiки Ta oпеpaTиBIIoГo
Iптaбy з лiквiдaцii нaслiдкiB нa.цзBичaЙниx оитyaцiй. УсклaДненI{я ПoГoДI{их yМoB, якi мaли
мiсце в пepIпiй пoлoвинi ГpyДI{я' спpичи}IиЛи неoбхi.цнiоть вве.цення oбмеження pyxy oкpеМиx
кaтeгopiй TpaIIоПopTниx зaсoбiB' ДЛя зaбeзпечен}Iя Mo}I{ЛиBoстi pобoти IIocипaJIьнoi технiки. У
сBorМy вистyпi ,{aнилroк B.o. нaвiв ПpикЛaДи poбoти технiки Ta кoлективiв пiДpядниx
дopoхснix opгaнiзaцiй пpи снiгoпaдax Ta B скЛa.цI{иx пoгo.цI{иx yМoBax, a Taкoхt poзпoвiв пpo
BикopисTaIIня пiщaнo-сoльoвoi с1ълirui для бopoтьби iз зиМoBo}o слизькiотrо дopiг. .{oпoвiдa.r
зBеpI{yB yBaгy yсix пpиоyтнiх нa зaсi.цaннi ГpoмaдськoТ paди нa неoбхiДнiсть .цoнeсеIlllя
aвтoпepевiзникaМ' кеpiвникaм aвтoпiдпpиeМсTB' ПpиBaTЕIиM пеpевiзникaм ПpoxaнI{я IIr
BипycкaTи y peйс aBToTpal{спopтy без зимoвoi ГyМи. Зayвa>кив, щo пpaцiвI{икzlМ пoлiцii пpи
BиIIикнrнI{i екстpeмaлЬIlиx пoгoДIlиx yI!{oB слiд зyпинЯ"ГИ pуX BrликoBЕlгoвиx TpaI{сПopTниХ
зaсoбiв ,цлЯ IIa.цaнIIя Мo)I(ЛиBoстi пpaцroBaTи Дopoяtнiй теxнiцi. flaнилloк B.o. зЕIпеBI{иB' щo y
виxiДнi тa сBЯTкoвi днi Cлyжбoro aвтo.цopiг тa пi.цpяДними opгaнiзaцiями бyле IIocилrIIa Ув;aГa
iз зaбeзпечення бeзпеки pyxy aBToTpaнсПopTy IIa aBToIIIляxax.цrpжaBнoГo ЗIIaчеI{I{я oблaотi, a
yсi вислoвлeнi зayвaжеIlнЯ i пoбaжaння пiД чaс зaсiДaння бyлyть взятi До yBaГи тa вpaхoвaнi в
opгaнiзaцiТ poботи ввipенoi йомy Cлyжби.
Bисryпили:
B oбгoвopeннi взяли yчaсTЬ Кoвaльuyк C.A., Bичaвкa A.A., Гyменток B.М., Кaпiтaнець C.B.,
floвбyrп B.B., Гoляк o.B., Бaбiй С.B., Мельник М.П. Bистyпaroчi вислoвили стypбoвaнiсть
сTaIIoМ дopiг осoбливo У IlесIIpияTлиBиx IIoгo.цI{их yМoBax' сTaнoМ oПеpaTиBlroГo
iнфоpмyвaнIlя I{aсeЛеI{HЯ Ta вoдirв пpo пoгiprпення сиTyaЦiТ нa дopoгax. Taкoж ЗaПpoПoнyBirЛи
BикopисToBУBaTИ пoслyги мoбiльниx oпepaтopiв тa ЗMI лля iнфopмyBaI{IIя нaсrлeI{IIя Ta
вoдiiЪ. Гoлoвa ГpoмaдськoТ paди oзByчиB гoтoвнiсть зiнiцiroвaти ПиTaнIIя ПoкpaщеIIIIя
кoмyнiкaцiй нa нaцioнaJlЬIloМy piвнi. oсoбливo гoсTpo сToяЛo ПиTaI{IIя BикopисTaIIня пiщaнo-
сoлЬoBиx сyмirшeй, якi негaтиBI{o BIIлиBilIoTЬ IIa ,цopo}кн€ ПoкpиTTя тa ГaЗoIIи, тpaнспopтнi
зaco6и i, гoлoвнe, xлop' кoтpий BиIIapoByrTЬся, IIIкo.циTЬ з.цopoв'lo лtо.цей. Ha щo ДoповiДaч
IIаДaB iнфopмaцiЮ, Щo всi сyмiIпi вi.цпoвi.цaroTЬ BсTaI{oBЛrIIиМ сTaI{.цaрTaМ i мaroть неoбxiднi
сеpтифiкaти. Пiд чaс oбгoвopеIIIIя пpисщнi цiкaвилися кoop.циIlaцiсro Дiяльнoотi Cлyжби
aвтoдopiг Ta TеpиTopiaльних гpoМa.ц з ПиTaнЬ oбслyгoвyBaIIIIя дopiг. fiaнилтoк B.o. вiдповiв,
щo всi .цopoги МaIoTь клaсифiкaцiro: мilкнapoДI{oГo' pегioнaльнoГo Ta мiсцевoгo знaчeння i
вiдпoвiдaльнiсть зa ix oбслyгoByBaIIнЯ ле}ItиTЬ IIa пеBIlих opгaнiзaцiяx' ЕUIе y Tих мiсцях, де
BoIrи IIrpеTиIIaIoTЬся' aбo пpoхoДЯTЬ ЧеpеЗ теpитopii ГpoМaД oболyгoвyBaIIIIя зДiйонrостЬcЯ L|a
пi.цстaвi yклaДених yгoл. У свoiх BисTyпaх чЛeни ГpoмaдськoТ paди ЗaзнaЧiulи, щo зaB.цяки
pеМoIITy збiльпrились iнтeнсивнiсть .Ia Iпвидкiсть pyхy Ha .цopoгaх. Aле ЧИ бyлyть
BсTaнoBЛIoв,aTИcЯ pilМки oбме>кень i нa якиx дiлянкaх. Ha щo .цoпoвiДaч :яaДaт iнфopмaцiю пpo
нaмip BсTaнoBиTи 6 кoмплектiв тaкиx ptlМoк нa Дopoгax ХмельничЧиtIи B мiоЦях iнтенсивнoго
pyхy. Cтypбoвaнiсть Bикликar сTaн щoйнo вiдpемoнтoBallиx .Цopiг' нa яких ЧepеЗ piк



eксIlЛyaTaЦii вжr е пpoблеми.Ha щo ,{aнилroк B.o. зaзIIaчиB' щo Зa якiсть pеМoнTy вiдпoвiДaе
пiдpядник i мiхtpемoнтний пеpiод сTaI{oBиTь 5 poкiв, пiд .raо якoГo Cлyжбa I{е Мoже
BTpyчaTися.
Гoлoсyвaли: пpo pекoмендaцiro Cлyжбi aвтoмoбiльниx дopiг y Хмельницькiй oблaстi
пoлiпIrrити овoтo poбoTy B зиМoвий пеpioд 2020-2021 pp. y IIиTaIIнях щo.цo: tlaлaгo.цженI{я
нaлежнoi кoмyнiкaцii з гpoмaдськiстro; постiйнoгo iнфopмyвal{Ilя Пpo нoМеpи телефoнiв
гapя.roТ лiнiТ; пpидiлeння .цoстaTIIЬoТ yвaги oбслyгoвyBal{нIo yоix бrз BиIIяTкy .Цopiг мiсцевoго
знaчеIIlIя; сисTeМaтичtloгo звiтyвaння нa caЙтi Cлpкби пpo oб,еми BикopисTaI{их пiщaнo-
сoлЬoBиx сyмirшeй тa iнrпиx зaсoбiв.
<Зa> - 24, <<Пpoти> - 0, кУтpимaлись> - 0.
Pirпення пpийrrятo.

2. loбдoвa 3.гo тa 4.гo енеpгоблoкiв ХAЕC: пpoблемнi питaння Ta Mo}I(ПиBi pизики.
Cлyхaли:
Кyшнip C.C. пpoiнфopмyвaв пpиcyгнix' щo нapaзi poзpoблеI{o ЗaкolloпporкT пpo дoбyдoвy 3-гo
тa 4-гo енеpгoблoкiв Хмrльницькoi AЕC, сTBopеIIo poбoчy гpyпy ДJIЯ IrpoBеДеIIIIя aУД'I.ГУ Ta
BиBчеHIIя yсix неoбxiдних питaнЬ щoДo сTaнy циХ еI{еpгоблoкiв, зaПлaнoBaIIиЙ нa пoЧaTкy
2О21 poку 1-й етaп ix дoбyлoви. floпoвiдau зaувanкиB' щo пpoскT дoбyдoви нaдзви.raйнo
вaяtливий, бo це оTBopeHIIя нoвиx poбo.rиx мiсць, cyTTсBr нaIIoBIIеIlня oблaснoгo бroдx<етy.
Aле, oкpiм екoнoмiчниx пrpеBaГ' iснyroть екoлoгiчнi pиЗики, зoкpeМa: вiдсyтнr
.цoкyМеI{TЕrЛЬI{е пiдтвеpдх<ення безпечнoстi нeдoбyдoвaних енеpгoблoкiв (енеpгoблoки
зII€lxo.цяTься бeз yкpиTтя' Tpaплялися IrеoДIlopaзoBo пoя<еx<i); неoбгpyнтoBal{o yIIикнеI{}I"$I
pизикiв щoДo вoДoзaбrзпечrнIlя xAЕC (poбoтa ЧoTиpЬox енеpгoблoкiв пoтpебyr BеЛикoГo
oб'емy воДи Для oхoЛo.ц)кrння, змiнa клiмaтy сyTTrBo BIIЛиI{yЛa Ha ЗaПacИ Bo.цIIиХ pесypсiв в
oблaстi). ,{o цьoгo )I(, y пporктaх дoбy.цoBи енepгoблoкiв Чеpез вiдсyтнiсть вiiчизняниx
BикopистoByIoTЬся poсiйськi тexнoлoгii, Щo € cьoгoднi I{еIIpиIIyсTиMo. Пpoтe, цей фaкт
ЕнepгoaтoМ }Ie хBиЛIoс. Taкoж лoбyлoвa енеpгoблoкiв ХпlельницькoТ AЕC дoвoлi зaщaтнa i 6yo.
ефективнoтo y paзi pеaлiзaцii пpoекTy кЕнеpгoмiст>, щo .цoзBoJIиTь IIoсTaчaTи виpoблЬнy
еЛекTpoеIlrpгiтo нepез сyсiднro Пoльщy y кparЪи eвpoпи. Aле пoльсЬкa сTopoнa пoки щo IIе
poзгляДa€ пиTaIIrUl уraстi y TaкoМy пpoсктi.
Зaika o. пoвiДoмил&, Щo Пpи Дoбy.цoвi 3-гo тa 4-гo енepгoблoкiв Хмельницькoi AЕC aтoмникaМи
IIrxTyrTЬся ПpиIIциП <безпeкa пol{a,ц yсе>. Hе Bp€lхoByсTься квiк> (19s5 i 1986 poки сtlopyДlкенrrя)
eнepгoблoкiв Ta вiдсщнiсть 1х зaхисTy вiд IlpиpoДниx .il4ltникiв, a ocTaIIнr oбстеження
eнеpгoблoкiв пpoвoд,rлocЯ У 2006-2007 pp. i тoдi екcIIеpTи BкilзzlJIи IIa ДoсT.rTT{ro кiлькiсть пиTaiJЬ
щo.цo tx безпе.пroстi тa нa пoтpебy мoдepнiзaцii.
Bисryпили:
B oбгoвopeннi взяли yчaсTь Caгaй.цaк Г.A., Кaденкo o.A., {aннaк o.B., Мельник M.П.,
Гoляк o.B., .{oвбyrп B.B., Зaгaняч B.M., Кoвaльuyк C.A., Бaбiй C.B.' Кaпiтaнець C.B.' якi
пoцiкaвилиcЯ I7ИTaHHяМи: гoToвнoстi eнеpгoблoкiв, нaявнoстi кoмyнiкaцiТ з кеpiвництвoм
ХAЕC, зaBrpIIIеI{ня теpмiнy ексПлyaтaцii 1-гo тa2-ro енеpгoблoкiв, пpoвеДeЕIЕIя oЬ{ (oцiнки
BIIлив} нa Дoвкiлля), кoмплекснoГo BиBчеIIIIя пpoблем тa pизикiв дoбyдoви енepгoблoкiв i
мoдepнiзaцii oстaннiх, зaJlr{eння IIезaЛе)IGIих експrpтiв .цля oцiнroвaннЯ cTa:нУ циx блoкiв.
КyIпнip C.C. тa Зaika o. нa пoсTaвлeIIi питaння Дaли тaкi вiдповiдi: гoтoвнiсть 3-го тa 4-го
енepгoблокiв Xмeльнlлдькоi AЕC нщaзi стaнoвить ]5Yo тa 28Yo вiдтloвiднo; пеpеMoBини з
кеpiвництвoм ХAЕC BrлисЬ щoДo нaявнoстi IlиЗки pизикiв тa пpoблем, IIpoxaIIIlя ПpеДсTilBити
,цoкyМеI{TЕrльI{e пiдтвеpд>кення безпечнoстi недoбyдoвaниx енеpгoблoкiв, aЛе звopoтiiЬ
pеaкцiя лиIIIе пoJI,IгaJIa y безaпеляцiйнoмy сTBеpДжeIIнi, щo yсе гapaз.ц; I{еoДI{opaзoвo бyли
оpгaнiзoвaнi зaxo.ци iз зaлy.rенIlяМ eкспepтiв, y тoмy числi незaлежtlих ЗaкopДoIII{их, ДJUI
oбгoвopення пpоблeм добyдовИ, aJIe виснoвкiв Пpo сTaI{ тa безпeчнiсть eнepгoблoкiв не
зpoбленo. Кpiм цьогo' як ЗaзHaЧИЛИ спiвдoпoвiдaui, ЩoДo oB[ пpoeктy добy.цo3и, To
aвстpiйськi експеpти у 20T9 poцi вкaзaлИ Ha: вiдоyтнiсть aнaлiзy теxнiчних aлЬTеpI{aTиB,
неIIoBI{y ДoкyМelIтauiю oB[, невiдпoвiднiсть oбpaнoi pе€lктopЕIoТ yстaнoвки, недooцiнкy
pизикiв зовнirпнiх eкcTpеМaЛЬI{их пoдiй, вiдоyтнiсть aктyaльнoi iнфopмauii пpo 

"'u"бyлiвельниx кoIIсTpyкцiй. У вiДпoвiДь нa eксIIеpTнi виснoвки булa.,po""д""u мoдеpнiзaцiя



еIlеpгoблoкiв y 2008-2013 pp. нa 80%. У 2021 p. Bеpxoвнa Pa.цa УкpaiЪи зaIIЛaIIyBaлa
poзглянyTи зaкoIloпporкT IIpo невi.цклa.цнi зaxo.ци y сфrpi ядepнoТ rнеpГrTики, y paмкaх якoТ
пеpeдбaueнгo дoбyдoвy 3-гo тa 4-гo енеpгoблoкiв )LAЕC. Aле нapaзi вiдсyтнiй BисIIoBoк oBД,
не зaкiнчeнi тpaнскopдоннi кoнсyлЬтaцiТ пo Кoнвенцii ЕCПo, a ToMy poзГЛяД тa пpиЙняття
згa,цalloГo зaкoнoпpoскTy IIopyшIaть мiжнapoДнi зoбoв'ЯЗatlъIЯ i yкpaiнське зaкoнo.цaBсTBo.
КaДенко o.A., Кoвaль.ryк C.A., Bичaвкa A.A. Bкilзilли ъ|a сеpйoзнiсть пpoблеми Ta
зallpoпol{yBtlли з МeTolo кoМIlЛeксногo ii BиBчеI{IIя IIpoBеcTи гpoМa.цсЬкi слyxaння з IIиTaI{IIя
зaBepIПrIIIIя дoбyдoви 3-гo Ta 4-гo енеpгoблoкiв ХAЕC iз зЕrЛyчеIII{яM гpoмaдськoотi,
eкопеpтiв, кepiвництвa XAЕC, пpедстaвникiв пpoфiльнoгo мiнiстеpствa, Енеpгoaтoмa,
мicцeвиx opгaнiв BЛa.ци Тoщo.
Гoлoсyвaли:
- пpo .цopyЧeнIlя КyIшнipy C.C. пiдгoTУBaTИ Ta l{aпpaBити .{epжaвнiй iнспекцiТ Я.цеplloгo
prгyлIоBalrня JIисT з пеpелiкoм пpoблем тa pизикiв, кoтpi слiд вpaхyвaти пiд чaс зaBеpIIIеIIIIя

дoбyдoви 3-гo тa 4-гo eнеpгoблoкiв XAЕC.
кЗa> - 24, <<Пpoти> - 0' <Утpимaлись> - 0.

PiIшення пpийнятo.
- Пpo ДopyчеI{I{я Кyrпнipy C.C. пiдгoTyBaти пpoпoзицii щoдo IIpoBe.цеIIнЯ гpoМa.цcЬких сЛ}xalrь
з пиTaIIIIя зzlBеpIIIенIIя дoбyдoви 3-гo тa 4-гo енepгoблoкiв XAЕC iз зaлyuенням yсiх
зaiнтеpесoBarlиx стopiн з МеToIo кoМплeкснoгo BиBЧоIIня пpoблeми.
<Зa> - 2З, <<Пpoти> - 0, <Утpимaлись> - 1.

Pirпення пpийнятo.

3. Пpo сTaII BикoнaнIIя Пoстaнoви Кaбiнery Miнiстpiв Укpaiни вщ27.0З.2019 Nb309
.<Пpo зaTBrpД,кrнIIя Пopядкy BикoрисTa[IIIя кorштiв, пеpедбauениx y Дер)кaBIIoMy
бrоджсетi для зДiйснeння pеaбiлiтaцii дiтей з iнвaлiДнiстrо>l y Хмeльницькiй облaстi.
Cлyхaли:
Глoвaцький I.I. кopoткo пoiнфopМyBaB пpисyтнix пpo змiст Пoстaнoви' сTaI{ BикoнaнI.Iя якoi y
Xмельницькiй oблacтi винeсенo нa oбгoвopеIII{я. .Цoпoвiдaч пoвiдомив, Щo нa pеaбiлiтaцiтo
дiтей з iнвaлiднiсTlo, y кoTpиx зa бiльrпiсTlo oсI{oBниx кpитеpiiЪ lкиттсдiяльнoстi с oбмеrкення
l-i aбo 2-i кaтегopii, ПoстaнoBolo Ilеpе.цбaченo 16 тиc. ГpII y piк, a для З-i кaтегopii _ 25 тиc,
гpн. У мicцевих opгalraх сoцiaльнoгo зaxисTy I{aсеЛеI{ня (дarri _ opГal{ сoцзaxиcTy) е пepелiк
pеaбiлiтaцiйниx зaклaдiв piзних фopм влaснoстi. Бaтьки дiтей з iнвaлiднiстro caмостiйно
oбиparoть пoдiбний зaкJIa'ц Для з.цiйснeння pеaбiлiтaцii, мiж opГalloМ coцзaxисTy .Ia

pеaбiлiтaцiйним зaклa'цoМ yклa.цaсTЬся вiДпoвiДний дoгoвip, фiнaнсyвaння pеaбiлiтaцiТ
вiдбyвaеться МеToдoМ пеpеpaxyBallня opгalloМ кoIптiв pеaбiлiтaцiйним зaкЛaДaМ Зa aкTaМи
Bикoнal{иx poбiт. Cтaнoм нa 17 ГpyДнЯ 2020 в Укpaiнi opГal{ulМи сoцзaxисTy yкЛaденo 256
дoгoвopiв нa 4503000 гpн, aкTи Bикol{aниx poбiт нa.цaнo 251r peaбtлiтaцiйним зaклaДoМ' aле
сIIлaЧеI{o зa пoслyги з peaбiлiтaцii згiднo дoгoвopiв 215 зaклaдaм. opгaнoМ сoЦзaxисTy y
ХмельниЦькiй oблaстi пiдгoтoвленo ЛИcT У МiноoЦпoлiтики тa [еp>кaBl{y кaзIlaЧейськy
слyжбy УкpaiЪи Пpo IIепpoxo.цженIIя плaтеrкiв ЗaкЛaДaМ' кoтpi вi.цпoвiднo .цo .цогoвop:в
зДiйснювaли pеaбiлiтaцiтo дiтей з iнвaлiднiстro. Глoвaцький I.I. вислoвив спoдiвal{I{я, щo
кoIIITи зa нaДaнi ПoсЛ}.Ги pеaбiлiтaцiйнi зaклaди oTpиМaloть. Тaкo>к зayвaжиB' щo TpaПЛЯIoTЬсЯ

Bипa.цки' кoЛи aкTи BикoнaIIиx poбiт Пo.цaloTЬсЯ opГal{y сoЦзaxиcTy iз знa.rним зaпiзненHЯМ, a
тoМy, BpaхoByloчи oсoбливoстi poбoти кaзнaчейськoi слyжби, ЗaтpиMyIoTься й пpoплaти.
Bисryпили:
Maйxеp Г.P. пoвiдoмилa' щo llpиcyтнiсть пpеДсTaBI{иkiв кaзнauейcтвa пpи oбговopeннi
пoДiбниx ПиTaIIЬ е вкpaй Bax{лиBo}o aби iнфopмaцiя щoДо IIепpoBе.цrних плaтiжних дoprlеllЬ
opгtlllilми кaзнaчейстBa не бyлa викpиBлеIloю. ДoДaлa, щo з oгЛяДy нa пpiopитетнiсть y
Bи.цaткaХ' BизIIaчeIIиx сT. 55 Бroдхсетнoгo кoДrксy УкpaiЪи, cитуaцiя з IrеIIpоBе.цеIIIIяМ
плaтerкiв B I{eПoBIIoмy oбсязi }Iе r IIoBиIIоto. .{oпoвiДaчкa Taкoяt пoвiдoмилo, Цo ГУ [КCУ y
Хмельницькiй oблaстi нapaзi IIе зyПиIIеIIo oПЛaTy яto.цIloГo плaтixснoгo Дoprleння Зa paxyнoк
кoIптiв мiсцeвих Ta,цеp)I(ilBногo бroДiкетiв. Aлe oПлaTa зДiйснтоeтЬся зa IIaЯBIlиМи плaтiжнишiи
ДopyчeнIlями. Пpoте, opГallи сoцзaxиcТy як гoлoвнi poзПopяДIlики кorптiB I{е зaBx{.ци BчaсIIo з
IIеBIlиx IIpичиII нa.цaIoTь yклaденi ДoгoBopи з peaбiлiтaцiйними зaкЛa"цaми Ta aкTи BикoI{aI{иx



poбiт, пoчaсти згaДyloчи пpo кiнець бro.цlкетнoгo poкy y дpyгiй пoлoвинi гpyДIIя. Maйxep Г.P.
Taкoж ДoДaJla, щo oсTaIIнi ви.цaтки y цЬoМy poцi кaзнa.Iейськa слyrкбa бyде здiйснювaти 30
ГpyДIIя дo 23.00 гoд. Bислoвилa нaдiто, щo пiсля IIa.цaнI{я кaзнaчейстBy BищeзгaДaHI4х
дoкyмeнтiB opгallaМи coцзz}хисTy peaбiлiтaцiйнi зaклaДи oтpиМaloTЬ кoIIITи зa нaДaнi Пoслyги.
Глoвaцький I.I. зayвaжиB' щo пиTaIIня неBчacIIoстi пoдaння Дrp)Iкzвнaнействy дoгoвopiв тa
aктiв викoнaIIиХ pобiт для здiйснеIIIIя пpoПЛaT зyМoBлене специфiкоro pобoти peaбiлiтaцiйниx
зaклaдiв.
Бoнapoвa o.o., зaснoвIlиця Гo кopфaннi зa жиTTя) повiдoмилa пpo нaявнi фaкти з бoкy
opгally coцзaxисTy щoДo: нeнaЛr)кHoГo BикoI{aIrI{я Пopя.цкy Пocтaнови' вiдмoв y пpийняттi
ЗЕUIB нa ПpoBrДенI{я peaбiлiтaцii, зaтягyвaнI{я пpoЦrсy oфopмлення l{opМaTивнoi дoкyментaцii
i, як нaслiдoк' непoвне фiнaнсyвal{ня peaбiлiтaцiТ дiтeй з iнвaлiднiстro. I{е IIpизBoДиTЬ Дo
IIегaTиBI{иX нaолiдкiв, поB'язaних iз здopoв,ям дiтей з iнвaлiднiстrо. Haгoлoсилa, щo
pеaбiлiтaцiiцниtl цeI{Tp' який IIpеДсTaBЛяс, здiйснтoс кoМПлексI{y pеaбiлiтaцiro дiтей з
iнвaлiднiстrо, зaлyчaloтЬсЯ ByЗЬкопpoфiльнi спецiaлiсTи' BикopисToByIoTЬся Дopoгoвapтiснi
зaсoби для pеaбiлiтaцii, a ToМy зaTpиМкa в oплaтi зa.цoгoвopaМи r неПpиIIyсTиМoIо. Кpiм тoгo,
зI{aчЕIa пеpеpBa y pеaбiлiтaцiТ дiтей з iнвaлiднiсTlo зyМoBить пеpехiд дiтей з iнвaлiднiстro з 1-Т

чи2-i кaтегopiТ y 3-тro, тобто BитpaTи .цеp}I(aBи нa pеaбiлiтaцiro подiбниx дiтей зIIaчIIo ЗpoсTе.
Miзеpнa I.Io., диpектop ПoГ <I-{eнтp кoМПЛексIloi pеaбiлiтaцiТ _ [ентp МeДикo-сoцiaльнoi
peaбiлiтaцii дiтей <Cинepгiя>> пoвiдoNlulЛa, щo зaбopгoвaнiсть ПеpеД цeIITpoМ зa нaДaнi
пoслyги з pеaбiлiтaцiТ стaнoвить близькo 350 тис. гpн. I_{eнтp Bчacнo HaДa€, пoсЛyги, yТpиМyr
ме.цичний ПrpсoнirЛ Ta сПецTpaI{спopT, aЛe дpyгий мiсяць IIеДooTpиMyе кoIIITи згiДнo
yклa.цrllиx З opгalloМ сoцзaxисTy лoгoвopiB, Щo I{егaTиBIIo BПЛиBar нa poбoтy ценTpy.
Бaбiй C.B. дoпoвнив пoвi.цoМЛellнЯ Miзepнoi I,Io. iнфopмaцiетo пpo Te, щo y зв'язкy iз
зaTpиМкolo ПpoПЛaT сеpйoзно пocтtlЛo IIиTaнI{я пoдaльIпoi poбoти ПoГ <I{енTp кoMilЛекснoi
pеaбiлiтaцiТ I]eнтp ме.цикo-coцiaльнoi pеaбiлiтaцii дiтей <<Cинеpгiя>> сДинoТ нa
Хмeльнич.rинi opгaнiзaцiТ, ЯКa HaДa€. пoсЛyги з кoМплекснoТ pеaбiлiтaцiТ. Taкoж ДoДaB, Iцo r
BипaДки вiДмoви бaтькaм aбo praбiлiтaщiйним зaкЛa.цaМ з бoкy Деяких пpaцiвникiв opгaнy
сoцЗaxисTy з пpичиII IIo.цaннЯ IlеIIoBIloгo пaкrTy докyментiв aбo }к нaЯBl{oстi vеpги нa
pеaбiлiтaцiто.
Глoвaцький I.I. пoяснив ПpисyTнiм oсoбливoстi Ta ПpoцeДypy пiдгoтoBки дoкyмeнтiB .цля
pеaбiлiтaцii. oкpiм цЬoгo' Irе зaпeprЧив нaявнiсTЬ IIеДoIIpaцIoBaнЬ з бoкy .цеяких пpaцiвникiв
opгaнiв сoцзaxисTy.
Кoвaльтyк C.A. звеpнyB yBaгy кеpiвництBa opгally сoцзaхисTy нa llеПpипyстимiсть iснyвaння
фaктiв слyжбoвoгo неДбaльсTBa y пиTaIIIIях щoДo зДiйснення peaбiлiтaцii дiтей з iнвaлiднiстro.
Кoвaльтyк С.A. тa Bичaвкa A.A. зaпpoПollyвirЛи,цopyЧиTи Бaбiro C.B. вивчиТи пиTaння щo.цo
IIoгaIIIeннЯ зaбopгoвaнoстi пepед pеaбiлiтaцiiтнуlми ЗaкJla.ц{lМи згiДнo yкЛaДеI{иx мiж ними тa
opгaI{aN,Iи сoцзaxисTy .цoгoBopaМи i .цoпoвiс.IИHaIIaсTyпIroMy зaсiдaннi Гpoмaдоькoi paди.
Кaденкo o.A. внiс пpопoзицilo пpo пiдгoтoвкy зBеpIrеIrня ГpoмaдськоТ paди дo кеpiвництвa
opгal{y сoцЗaxисTy Щo.цo пpoBr.ценIIя слyжбoвoгo poзслiдyBal{Irя З BияBлеI{их фaктiв
слyжбoвoгo не.цбaльсTBa з бoкy свoix пpaцiвникiв. FIaгoлoсиB Ta BalкЛивoсTi пpoведeння
мoнiтopингy якoстi пoслyг' щo нa.цaloTьcя pеaбiлiтaцiйними зaКЛaДa|$И, a Taкoж нa
нeoбxiднoстi нaЛaгoд}кrння пoстiйнoТ кoмyнiкauii мilк opгallaМи сoЦзaХисTy'
pеaбiлiтaцiЙнутми зaклaДaМи тa бaтькaми дiтeй з iнвaлiднiстrо.
Пaлaмapuyк B.I. пooбiцяв poзiбpaтись iз ситyaцiсто' lцo скЛtlЛacь ДoBкoЛa зaTpиМки пpoПлaT
pеaбiлiтaцiйним зaкЛa,цaМ.
Сasтaбaiт H.C. зaпит.rЛa y пprДстaвникiв pеaбiлiтaцiйних зaклaдiв Пpo Tе' чи ЗBrpTirЛисЬ BoI{и з
IIpиBoДy зaTpиМки пpoIIлaT i, якщo Taк, To.цo кoгo.
Мaлиrшинa A.P., пpедсTaBниця ПoГ <I{енTp кoМплекснoТ pеaбiлiтaцiТ - I{ентp МеДикo-
сoЦia;lьнoi pеaбiлiтaцii дiтей кCинepгiя>> пoвiдoМуIЛa) щo тaкi зBеpIrеIIня були нaдiслaнi
кеpiвникaм мiстa тa oблaстi, aле вiдпoвiдi не oTpиМaнo.
Гoлосyвaли:
. fiепapтaментy сoцiaльнoгo зaxисTy нaсеЛeIIIIя XмельницькoТ oДA B)I<иTи зaхoДiв з
нaлежIloгo BикoIIaннЯ Пoстaнoви Кaбiнетy Miнiстpiв УкpaiЪи вiд 27.ОЗ.2019 J'&309 <Пpо



зaTBrp.ц)кoнI.Iя ПopЯДкy BикopkIcTa:я:яЯ кoIшTiB, пrpеДбaчеIIиx y .цеpжaBнoМy бIoДжеTi для
зДiйснення pеaбiлiтaцiТ дiтей з iнвaлiднiсTIо) y XмельниЦькiй oблaстi;
- Пpo ДopyчеI{IIя Бaбiro C.B. пiдгoTyBaTи неoбxiднi ЛИcTИ y вiдпoвiдЬ I{a MoxtЛивi звrpнення
IIpeДсTaBI{икiв pеaбiлiтaЦiйних зaклaдiв ;

- пpo .цopyчrllня Бaбiю С.B. пpoBесTи мoнiтopинг виpiIшення пиTaIIня iз зДiйcнення
нeoбxiДниx IIpoIIлaT pеaбiлiтauiйним ЗaкЛaДaМ i Дoпoвiсти IIa нaсTyпIloмy зaсiдaннi.
<Зa> - 24, <<Пpoти> - 0' <Утpимaлись>> - 0.
Pirпення пpийнятo.

4. Piзне.
4.1 Пpo IIaДaIIIIя пpoПoзицiй дo opiенToBlloгo пЛaнy кotlсyльTaцiй з гpoмaДськiстro

Cлyхaли:
Кaпiтaнець C.B. пoiнфopмyвaлa пpисyтнix, Щo Гpoмaдськoro pa.цoю oTpиМaI{o лисT
fleпapтaментy iнфopмaцiйнoТ дiяльнoстi' кyлЬтypи, нaцioнальнoстей тa pелiгiй вiд 09. |2.2020
J\Ъ06-2з14 пpo IIa.цaнIIя пpопoзицiй дo opiснToBIIогo ПЛaIIy кotlсyЛЬTaцiй з гpoмaдськiстrо.
.{oпoвiдauкa нaгa,цuulo, Щo кoнсyлЬтaцii з гpoмaдськiсттo ПpoBoДяTЬcя З MеToIo зzrЛyЧеIIIIя
гpoМaДяIl дo уraстi в yпpaвлiннi дepжaвниМи сIIpaBaNlИ, HaДaHIIя Mo}кЛиBостi Для ix вiльнoгo
.цoсTyПy дo iнфopмaцii пpo .цiяльнiсть opгaнiв BикoI{aBЧoi влaди, a TaкoI{ зaбезпечення
глaснoстi, вiдкpитoстi тa пpoзоpoстi y дiяльнoстi Циx opгaнiв. oкpiм цЬoгo, пpo пiдгoтoвкy
пpoпoзицiй до opiснтоBlloГo IIЛaIry кoнсyЛЬTaцiй з гpoмaдськiстто йДеться й y пп. I, 2 л. 4
Пoлolкення пpo ГpoмaдськУ paДу пpи Хмeльницькiй oДA. .{o фopмyBaI{Hя Цих пpoПoзицiй
бyли зa;lyvенi yсi гoлoBи кoмiтетiв ГpoмaдськoТ paди.
Apхiпoвиu T.M. пoвiдoмилa, Щo пpoпoзицiТ дo opiснтoвнoгo ПЛaнy консyльтaцiй з
гpoмaдськicтro МilloTЬ тaкoж ъIaДaTИ cTpyкTypl{i пiдpoздiли Хмeльницькoi oДA. Пiсля
oIIpaЦIoBaIIня yсiх пpoпoзицiiт будe пiдгoтoвлеIlo згa.цallий плaн кoнсyльтaцiй.
Bисryпили:
B oбгoвopеннi питaнlяЯBЗЯЛvI yЧaстЬ,{aнuaк o.B., Pябa B.C. тa Bичaвкa A.A., якi нaДaли свoi
пpoпoзицii дo opiентoвIloГo ПЛaIIy кoнсyЛЬTaцiй з гpoмaдськiстro.
Гoлoсyвaли: Пpo Дopyчeння Кaпiтaноць C.B. пiдгoтyвaти Дo 2I.12.2020 лист-вiДпoвiДь
.(епapтaментy iнфopмaцiйнoi Дiяльнoстi' кyЛЬTypи, нaцioнaльнoстeй тa pелiгiй Хмельницькoi
o[A з пpoпoзицiяМи Дo opiснтoвнoгo IIлaI{y кoнсyлЬTaцiй з гpoмaдськiстro.
<Зa> - 24, <<Пpoти> - 0, кУтpимaлиоь> - 0.
Pirпення пpийнятo.

4.2fIpo BизнaчеIlнЯ ДaTII нaсTyпIIoгo зaсiДaння Гpoмaдськoi paди.
Cлyхaли:
Кoвaгьuщ С.A. зaпpoпollyвaB нaсTyпнe зaоiДaння Гpoмaдськoi paди IIpoBеcTи y rпoтoмy 2021
poкy.
Гoлoсyвaли: IIpo пpoBе.цеI{I{я IIaсTyIIнoгo зaсi.цaння ГpoмaдськoТ paди y rпотoмy 2021.
<Зa> - 24, <<Пpoти> - 0, кУтpимaлись> - 0.

Pirшення пpийнятo.

Гoлoвa ГpoМaДсЬкoТ PaДи

CекpеTap

С.A.КoвaлЬчyк

Л.I. MaЛal{Чaк


