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протокол ль 10

при Хмельницькiй обласнiй державнiй адмiнiстрацiТ

14 сiчня 2020 року
l2:00

Присутнi: 24 чол.
Вiдсутнi: Бабiй B.I., Богачук В.Я,, Бенькалович Я.М.. Вiнскевич А.А., .Щовбуш В.В.,
Марущак I.I., Проский Л.С., Ряба В. С., Семенюк Т.Ю., Слюсарчук С.Б., Стукан I.M.
Запрошений: Габiнет .Щмитро Анатолiйович - голова ХмельницькоТ обласноТ державноТ
адмiнiстрацii.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Робоча зустрiч з головою Хмельницькоi обласноi державноi адмiнiстраuii
Габiнетом Щмитром Анатолiйовичем щодо подальшоi вибулови та розвитку системи
взаемодii Хмельницькоi облдержалмiнiстраuiТ та Громадськоi ради при Хмельницькiй
одА.

1. Про включення до складу конкурсноi комiсiТдля проведення конкурсу на посади
директорiв комунальЕих некомерцiйних пiдприсмств <<Хмельницький обласний
спецiалiзований булинок дитини> та <<Хмельницька обласна дитяча лiкарня>>
ХмельницькоI обласноi ради членiв Громадськоi ради.

,Щоповiдае: Ковальчук Сергiй Андрiйович - юлова фомадськоi рали при Хмельницькiй
одА.

2. Пiдготовка звiтних матерiалiв Громадськоi ради та аналiз виконання рiшень,
прийнятих на засiданнях Громадськоi ради.

.Щоповiдае: Капiтанець Свiтлана Володимирiвна - голова KoMiTery з питань решамен1ч та
органiзацii роботи фомадськоi ради.

3. Аналiз активностi yracTi членiв Громадськоi ради у ii дiяльностi.
Щоповiдае: Ковальчук Сергiй Анлрiйович - юлова фомадськоi рали при Хмельницькiй

одА
4. Рiзне.
4.1 Про визначення дати насryпного засiдання Громадськоi ради.
.Щоповiдае: Ковальчук Сергiй Андрiйович - юлова фомадськоТ рали при Хмельницькiй

ош.

На початку засiдання вiдбулась робоча зустрiч з головою Хмельницькоi обласноi
державноi адмiнiстрацiТ Габiнетом Щ.А. щодо подальшоi вибулови та розвитку системи
взаемодiТ Хмельницькоi облдержадмiнiстрацii та Громадськоi ради при Хмельницькiй ОЩД.
Зокрема, очiльник областi познайомився з членами Громалськоi ради. Далi голова
Громадськоi ради Ковальчук С.А. тезово поiнформував голову облдержадмiнiстрацiТ про
особливостi та результати дiяльностi Громадськоi ради протягом усього часу if каденцii. У
свою чергу голова ОЩА зазначив, що хоче бачити спiльну роботу Громадськоi ради i
облдержадмiнiстрачiТ у формi конструктивного дiалогу, метою якого е вирiшення нагацьних
проблемних економiчних та соцiальних питань Хмельниччини. OKpiM цього, керiвник
областi визначив ocHoBHi проблемнi напрямки:

1. ОТГ - виконання бюджетiв: стан, ситуацiя, шляхи вирiшенttя, важливим питанняIu с
навчання голiв отг .

2. Соцiальний захист - щодо скорочення чисельностi праuiвникiв. С нормативний
розрахунок кiлькостi працюючих до кiлькостi осiб. якi потребують послугу. На
Хмельниччинi цей розрахунок завищений. Необхiдний комплексний пiдхiд до вирirпення
даноi проблеми.

З. ,Щороги - прiоритетними завданням булiвниuтво дорiг до опорних шкiл, закладiв
охорони здоров'я, iнфраструктури розвитку регiону.



4. НезакОнний обiГ деревини. Головне завдання - створити електронний ресстр обiгу
деревини. особливо у пiдприемствах комунальноi власностi.

5. Незаконний обiг пiulивно-мастильних матерiалiв. Тут необхiдна допомога
громадськостi.

6. Нелегальний гральний бiзнес.
таких закладiв. Необхiдний контроль

станом на сьогоднiшнiй день закрито близько 150
з боку громадян та iнститути громадянського

суспiльства,
7. Використання надр.

за ix використанням.
Найближчим часом необхiдно зосередити зусилля на контролi

8. Впровадження медичноiреформи, використовуючи непопулярнi рiшення.9. Громадськi рuд, - позитивний досвiд у cTBopeHHi ix на мiсцях^.
На завершенНя зустрiчi Габiнет д.А. "исло"ив 

пропозицiю щодо н€шагодження
подальшоi спiвпрацi шляхом проведення спiльних нарад з перiодичнiстю комунiкацiй мiж
Громадською радою та Хмельницькою одА - 1 раз на мiсяць.

1, Про включення до склаД} KoHKrypcHoI KoMiciI для проведення конкурсу на
посади директорiв комунальних некомерцiйних пiдприсмств <<хмельницький обласний
спецiалiзОваниЙ булиноК дитини) та <<ХмельнИцька обласна дитяча лiкарнп>
Хмельницькоi обласноi ради членiв Громадськоi ради.
Слухали:
ковальчук С.д. повiдомив, що вiдповiдно до Закону Украiъи <основи законодавства
УкраiЪи про охорону здоров'я)), постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 27 грудня 2Ol7
року Jtlbl094 <Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керiвника
державного, комунального закладу охорони здоров'я> та Порядку призначення i звiльнення з
посад керiвникiв пiдприемств, установ, закладiв, органiзацiй - об'ектiв спiльноi власностi
територiальних громад, селищ, сiл, MicT Хмельницькот областi, затвердженого рiшеннямобласноi РаДи вiд 21 квiтня 20lб року J\ъ48-5/2016 (зi змiнами), обласною радою плануеться
оголошення конкурсу на замiщення вакантних посад директора комунаJIьного
некомерцiйного пiдприемства кхмельницький обласний спецiалiзований будинок дитини)та директора комунального некомерцiйного пiдприемства <хмельницька обласна дитячалiкарня>, Для проведення згаданого конкурсу необхiдно заIryчити представникiв
ГромадсьКоТ радИ при ХмелЬницькiй оДА до роботи у складi конкурсних комiсiй. Необхiдна
кiлькiсть кандидатур - по 3 особи до кожноi KoMiciT.
Висryпили:
Для вкJIючення до складу конкурсноi KoMicii з обрання керiвника комунального
некомерцiйного пiдприемства кхмельницький обласний спецiалiзований будинок дитини)
Бабiй С. В. запропонував кандидатуру Голяк О.В., Голяк о. В. - кандидатуру Осарчук О.В.,
.Щанчак О.В. висунула свою кандидатуру.
Голосували: про включення до складу конкурсноi KoMicii для проведення конкурсу на
посаду директора комунального некомерчiйного пiдприемства кхмельницький обласний
спецiалiзований будинок дитини) таких членiв Громадськоi ради:

1. Голяк о. В.
2. Осарчук О. В.
3..Щанчак О. В.

кЗа> - 24, кПроти> - 0, <Утримались> - 0.
Рiшення прийнято.

Що складу KoнKypcнoi KoMicii для проведення конкурсу на посаду директора комунального
некомерцiйного пiдприемства кХмельницька обласна дитяча лiкарня> Хмельницькоi
обласноi Ради запропоновано кандидатури: Велев А.м., Бабiй с.в., Мельник м.п.,
Люлькун в. г., Солтик С.О., Боярська Л.В., !робик О.П.
Голосували: про включення у склад конкурсноi KoMicii Велева А.М.



кЗо - 13, <Проти> - 0, кУтримались> - 11.
Голосували: про включення у склад Ko'Kypcнoi KoMiciT Бабiя С.В.
<За> - 18 , кПроти> - 0, кУтрима;lись> - 6.
Голосували: про включення у склад конкурсноТ KoMicii Мельника М.П.
кЗы - 11, <Проти> - 0, кУтримались> - 1З.
Голосували: про включення у склад конкурсноТ KoMicii Люлькуна В.Г.
<Зa> - 6, <Проти> - 0, <Утримались> - 18.
Голосували: про включення у склад конкурсноi KoMiciI Солтика С.о.
<Зо - 6, <Проти> - 0, <Утримались> - 18.
Голосували: прО включення у склад конкурсноi KoMicii Боярську Л.В.
<Зо - 11, кПроти> - 0, кУтримались> - 1З.
ГолосуваЛи: прО включеннЯ у склад конкурсноТ KoMicii Щробика О.П.
<<За> - 6, кПроти> - 0, <Утримались> - 18.
Боярська Л. В. зняла свою кандидатуру.
Вирiшили: включити до складу конкурсноi KoMicii для проведення конкурсу на посаду
директора комунального некомерцiйного пiдприемства кхмельницька обласна дитяча
лiкарня> Хмельницькоi обласноi Ради таких членiв Громадськоi ради: Велев д.м.,
Бабiй С.В., Мельник М.П.
Рiшення прийнято.

2. ПйготОвка звiтНих матерiалiв Громадськоi ради та аналiз виконання рiшень,
прийнятих на засiданнях ГромадськоТ ради.
Слухали:
капiтанець С.в. доповiла про кадровi перестановки у koMiTeTax Громадськоi ради та про
стан пiдготовки звiтних матерiалiв ради за вiдпрацьований перiод, зауваживши, що
звiтрання вiдбуваеться за результатами виконання плану роботи Громадськоi ради та
рiшень, прийнятих на iT засiданнях. Щовiдач повiдомила, цо рiшення, прийнятi на засiданнях
головнО реалiзуються шляхом подальшого детального вивчення rтитань, yracTi у заходах,
включення до складу комiсiй, груп, тощо та пiдготовкою i направленням листiв.
КапiтанецЬ С.В. нагаДала, щО про першi три напрями реалiзацiй рiшень йшлося на засiданнi
ГРОМаДСЬКОi РаДИ У ГРУднi, а щодо листування поiнформувала, що членами ради
пiдготовлено 51 лист i отримано 49 листiв. Листування здiйснювалось з мiсцевими та
центрurльними органапdи виконавчот влади, iнститутами громадянського суспiльства або
окремими громадянами. Станом на |4 сiчня не отримано вiдповiдi на 4 лцсти Громадськоi
Ради. Також потребують детttльного вивчення 2 листи за напрямом дiяльностi KoMiTeTy
екологii та прироДних pecypciB i KoMiTeTy З питань освiти, культури, молодi, спорту та
релiгii.
Висryпили:
Ковальчук С.А. звернувся до голiв KoMiTeTiB з проханням пришвидшити пiдготовку звiтноi
документацii та пропозицiй ло Плану роботи Громадськоi ради на 2020 piK.
Голосували:
- про взяття озвученоi Капiтанець С.В. iнформацii до вiдома та врахування iT у подальшiй
роботi;
- про дорУченнЯ Вичавцi А.А. та РябiЙ В.С. розгЛянуги на засiданнi KoMiTeTy з питань освiти,
культури, молодi, спортУ та релiгii матерiали листа-вiдповiдi Хмельницькоi О!Д про
ВИДiЛеННЯ КОШтiв закладам освiти на протипожежнi заходи у 2018_2019 роках;
- про дорrIення головам KoMiTeTiB завершити виконання завдань, визначених рiшенням п. 4
протоколу Jt{b9 засiдання ГромадськоТ ради вiд 12.12.2019.
<За> - 24, <Проти> - 0, кУтримались> - 0.
Рiшення прийнято.



3. дналiз активностi участi членiв Громадськоi ради у iiдiяльностi.
Слухали:
Голова Громадськоi ради при Хмельницькiй ОЩА Ковальчук С.А. озвучив детальний аналiзактивностi членiв Громадськоi ради на засiданнях та пiд час виконання делегованихповноважень, Зокрема, аналiзувались TaKi позицii дiяльностi членiв Громадськоi ради:доповiдь на засiданнях, iнiцiювання питань; ylacTb в обговореннi питань; rIасть уконкУрсних комiсiях; ВклюЧення До ДораДчих органiв при струкrур""" пiдроздiлах одА;представнИцтво У заходаХ вiд Громадськоi ради; робочi поiЗдки . *un" ГромадськоТ ради;участь у пiдготовui Форуму громадських рад Хмельниччини; пiдготовка листiв; пiдготовкаiнформацii на cTopiHky Громадськоi ради у Facebook; комунiкацiя з Координацiйним
KoMiTeToM Громадських раД Украiни та громадськими радами Хмельниччини; кiлькiстьпропущених засiдань, особливу увагу голова звернув на участь у засiданнях Громадськоi
ради та наголосив про важливу роль кожного iT члена на таких засiданнях. Великезанепокоення викликае вiдсутнiсть обраних представникiв громадянського суспiльства безповажних причин.
Висryпили:
ЛюлькуН В,Г, уточНив змiсТ та походЖення деяКих критерiiв, що лягли в основу аналiзуактивностi, КовальчУк С,А, вiдповiв, що критеРiТ сформованi на ocHoBi даних з протоколiвзасiдань, журналу листування, особистих звiтiв членiв РаДи та iнформацii зi сторiнкиГромадськоТ ради у Facebook. Сагайдак Г.А. висловився щодо обрання голови KoMiTeTy зпитань екологii та природних pecypciB, внiсши пропозицiю доручити Вичавцi д.д. зiбратичленiв KoMiTeTy на засiдання для вирiшення ou,ro.o питання.
Голосували:
- прО взяттЯ озвученоi головоЮ Громадськоi ради iнформацii до вiдома та врахування iT уподальшiй роботi;
- про дор}"{ення головам KoMiTeTiB ГромадськоТ ради обговорити на найближчих засiданняхkoMiTeTiB питання активiзацii дiяльностi деяких членiв ради.
кЗa> - 24, <<Проти> - 0, кУтримались> - 0.
Рiшення прийнято.

4. Рiзне.
4.1 Про визначення дати насryпного засiдання ГромадськоI ради.Слухали:

Ковальчук С,А,, запропонував зilлишити датою проведення засiдань Громадськоi ради третiйчетвер мiсяця. А, отже, наступне засiдання заплануватина20лютого 2020 року.Голосували: визначити наступною датою засiдання ГромадськоТ ради 20 лютого 2020 року.кЗо - 24, <Проти> - 0, <Утримались> - 0.
Рiшення прийнято.
Слухали:
ЯримюК А,С, висТупив З пропозицiею пiдтрИмати звеРненнЯ профспiлок Хмельницькоiобластi в обговореннi питання внесення змiн ДО Труд6зого кодексу та закликав ycix
учасникiв зiбрання разом зi своiми членами iнститутiв громадянського суспiльства активновключитися до обговорення' Також запропонував пiдготувати та направити ПрезидентуУкраiЪи, народним депутатам Украiни вiд Хмельниччини та Прем'ср-мiнiстру Украiнилисти-звернення про недопущення прийняття змiн щодо окремих питань дiяльностiпрофспiлок у законодавчi акти про працю.
Висryпили:
Ковальчук С.А., Боднар О.В., !анчак о.В., Сагайдак Г.д., Маланчак Л.I., Вичавка д.д. взялиучастЬ в обговореннi даноi пропозицii. Так, Ковальчук С.А. висло""" оуr*у, що це мас бутиконсолiдована пропозицiя ycix профспiлок, u ". лише 

" 
освiтянськоi. Боднар о.в.



запропонувала викласти текст звернення в електронному виглядi для розгляду i внесення
змiн. Ма_тlанчак Л.I. запропонувzrла членам ради обговорити текст листа до 16 сiчня.
Сагайдак Г.А. пiдтримав пропозицiю про направлення таких листiв-звернень вiд
Громадськоi рали при Хмельницькiй ОДА Президенту УкраiЪи, народним депутатам
Украiни вiд Хмельниччини та Прем'ер-мiнiстру Украiни.
Голосували: про доручення Вичавцi А.А. пiдготувати та направити Президенту УкраiЪи,
НаРОДНИМ ДеПУГаТаМ УКраiЪи вiд Хмельниччини i Прем'ср-мiнiстру УкраiЪи листи-
ЗВеРНеНня про неДопУЩення приЙнятгя змiн щодо окремих питань дiяльностi профспiлок у
законодавчi акти про працю.
кЗо - 24, <Проти> - 0, <Утримались> - 0.

Рiшення прийнято.

Голова Громадськоi ради

Секретар

С.А. Ковальчук

С.В. Капiтанець


