
протокол ль 17
ЗаСИаННя Громадськоi раци при Хмельницькiй обласнiй державнiй адмiнiстрацii

шt. Хмельницький 25 лютого 202l рокук:аб.20З 1 1:00

IIрисутнi: 18 чол.
Вiдсутнi:А.вакян С.Г.,Вiнскевич А.А., I}елев 1r.М., Гуменюк В.М., ,Щробик O.tI.,
Каденко О.А., Люлькун В.Г., Мазур Ю.В., Марупдак I.I., Осарчук О.В., Проский Л.().,
Сагайдак Г.А., Салабай Н.С.,Семенюк Т.Ю., Солтик С.О., Стукан I.M., Хулзiнська А.В.
Запрошенi:
Ковальчук Iрина IBaHiBHa - директор Щепартаменту соцiального захисту населення
Хмельницькоi ОЩА;
Харчук AHToHiHa Михайлiвна -- заступник директора - начальник уllравлiння професiйноI
освiти та ресурсного забезпечення !епартаменту освiти i науки ХОДА;
Косовська Тетяна Петрiвна заступник диреIiтора Щепартаменту охорони здоров'я
Хмельницькоi О{А;
Стецюк Щмитро Iванович - зirступник начальника IЪловного управлiння.ЩержавноТ служби
iз запобiгання надзвичайних ситуацiй у Хмельницькjiй областi;
Приймак Олег Сергiйович -- начальник управлiгtня землеустрою Головного управлiння
щержгеокадастру у Хмельницькiй областi.

ПОРЯДОК ДЕН]FIИЙ
1,. Про стан забезпечення пожежноi безпеки },закладах освiти, охорони здоров'я r,a

соцiальноi сфери у Хмельницькiй областi.
,Щоповiдае: Вичавка Анаr:олiй Анатолiйович - засц,гIник голови фомадськоi рада при

Хмельницькiй О!А.
2. Про хiд виконання Програми розвитку земеJIьних вiдносин у Хмельницькiй областi

на 2018-2022 роки.
Доповiдае:Приймак Олеr,Сергiйович - началLник управлiння землеустрою Головнот,о

управлiння .Щержгеокадастру у .Кмельницькiii областi.
3. Можливостi розвитку соцiального пiдприеплниц,I,ва на Хмельниччинi.
Доповiдають: Бабiй Сергiй I}асильович - голо]]а KoMiTeTy з питонIl охорони здоров'я та

соцiального захисту, Щанчак О.lrьга Василiвна * голова KoMiTery :] питань економiки,

фiнансiв, сприяння проведенню реформ та вза€модii з,територiальними громадами.
4. Перспективи створення громадських рад при виконавчих KoMiTeTax мiсцевих

рад областi.
!оповiдас: Щовбуш Вiктоцl Володимирович - чllен Iромадськоi рали при Хмельницькiй

одА
5. Про включення членiв Громадськоi рали до складу iнiцiативноТ групи з пiдготовки

установчих зборiв щодо формування нового склад},Громадськоi ради при Хмельницьк]i
одА.

!оповiдае: Капiтанець Свiтлана Володлtмирiвнаr - юлова KoMiTery з питань реша]чIенту та
органiзацii роботи фомадськоi рсtди при Хмельницькiй iЭДА.

6. Рiзне.
б.1 Про стан виконання рiшень, прийнятих на засiданнях Громадськоi ради.
Доповiдають : юлови KoMiTeTiB фомадськоi рали.
б.2 Про визначення дати наступного засiдання I ромадськоi ради.
Доповiдае: Ковальчук Сергiй Андрiйович -"юлова Громадськоi ради при Хмельницькiй

одА

1. Про стан забезпечення, пtlжежноТ безпеки у закладах освiти, охорони здоров'я та
соцiальноi сфери у Хмельницькiй областi.
Слухали:
Вичавка А.А. повiдомив присугнiх про те, що на засiданнях фомадськоi рали у 2019-2020 роках



неодноразОво поруIпУвалисЯ питаннЯ про стаН поже:кноi безпеки у закладах освiти, охоро]]и
здоров'Я та соцiальНоi сфери. СтурбоваНi подiями в Одrэсi. Запорiжжi, XepcoHi, члени фомадськоi
ради нzlпрацювали ряд пропозицiй щодо безпечнопэ перебування .lподей у вищезазначених
закJIадах. FIa сьоюдriшньому засiданнi вiдповiдалыri особи проiнформуIоть присlтнiх про
виконztнIUI 1liшень у кожнiй га_гlузi. Щоповiдач запропо1l}ъав засJDD(ати ycix запрошених з д€lног0
питання, а потiм перейти до йогсl обговорення. Пропозлrцiя була прийнята одноюлосно.
Висryпили:
Стецюк [.I., який проiнформуl]ав присУтнiх про кiлькiсть пожеж, що виникли на об'ектах з
масовиМ перебуванням людей в Хмельницькiй облас:гi протягом 2018-2020 poKiB. TaKi пожежi
трапилисЬ на 9 об'ектах:6 - в заклаДах освiти, 2 - в закладах культури, 1 - в лiкувальнiй
ycTaHoBi. Причинами пожеж стаI}IL,Iи несправнiсть в електромережi та пiдпали. Загиблих ,га

ТРаВМОВаНИХ Не ВияВлено. Головним управлiнням ,ЩержавноТ служби Украiни з надзвичайнлtх
СИТУаuiЙ У ХмельницькiЙ областi у перiод з грудня j2019 до березня 2020 року проводились
ПеРевiрки закладiв, установ та |)рганiзацiЙ з масовим перебуванням людей: дитячих садочкiв,
шкiл, професiйНо-технiчних i вищих навчальних зiакладiв, гуртох<иткiв, установ охорони
ЗДОРОв'я ']]а соцiального зах,исту, дер)кавних об'сктiв критичноi i транспортноТ
iнфраструкl]ури, у тому числi торговельно-розважаJtьних закладiв, вiднесених до СС-2 та
сс-з класiв наслiдкiв (вiдповiдцальностi) булiвель або споруд. У дошкiльних закладах
ПРОВеДено 7З5 перевiрок, виявлено 10231 порушення, з них 4456 порушень попереднiх poKiB.
Найбiльш поширенi порушення: несправнiсть сист()ми електропостачання, невiдповiднiсr:ь
шляхiв евеLкуацii державним булiвельнип,r HopMaLM, вiдсутнiсть автоматичних систем
протипожея(ного захисту, неспрtLвнiсть зовнiшнього та внутрiшнього водопостачання. ,Що
адмiнiстративноi вiдповiдальн<rс:гi притягнуто 718 керiвникiв об'ектiв та вiдповiдальних
посаДоВих осiб. [о АдмiнiстратI.Iвного суду направлено 1 позовну заяву про повне або
часткове зупинення експлуатацii будiвель, спору.ц ],а примiщень. У загальноосвiтнiх
НаВчаЛЬних закладах проведено 635 перевiрок, виявлено 12301 порушення, з них 4626
порушень попереднiх poKiB. I{айбiльш поширенi порушення: несправнiсть системи
електропостачання, невiдповiднiсть шляхiв евакуацii державним будiвельним нормаN{,
вiдсутнiсть автоматичних систеп{ протипо)(ежного захисту, несправнiсть зовнiшнього ,I,a

внутрiшнього водопостачання. До адмiнiстративtтоТ вiдповiдальностi притягнуто 635
керiвникiв об'сктiв та вiдповiдалыIих посадових осiб Що АдмiнiстративI{ого суду направлено
7 позовних заjIв про повне або часткове зупинеjння експлуатацiТ будiвель, споруд т,а

примiщень. У закладах охорони здоров'я проведено Iiб перевiрок, виявлено 1504 порушення,
з них 404 порушень попереднiх poKiB. Найбi;rьш поширенi порушення: несправнiсть системи
електропостачання, невiдповiднiсть шляхiв eBaKyarrii державним булiвельним HopмaN{,
вiдсутнiсть автоматичних сист,еItI протипожежного захисту, несправнiсть зовнiшнього т,а

внутрiшнього водопостачання. {о адмiнiстративноТ вiдповiдальностi притягнуто 64
керiвника об'ектiв та вiдповiдаJIыIих посадових осiб. !о Адмiнiстративного суду направлено
2 позовних зiulви про повне або часткове зупин()ння експлуатацiТ булiвель, споруд та
примiщень. У закладах соцiалыIого захисту tIроведено 29 перевiрок, виявлено 419 порушень,
з них 171 порушення попереднiх poKiB. Найбiльш поширенi порушення: невiдповiднiсть
шляхiв евакуацii державним будiвельним нормам, вiдсутнiсть автоматичних систем
протипожеж:ного захисту, неспраtlнiсть зовнiшнього та внутрiшнього водопостачання. Що
адмiнiстратрtвноi вiдповiдальнсlстi притягнуто З0 керiвникiв об'сктiв та вiдповiдальних
посадових осiб. Що АдмiнiстративноI,о суду направлено 1 позовну заяву про повне або
часткове зупинення експлуатацii будiвель, споруд та примiщень. У вищих навчальних
закладах прtэведено 30 перевiрок. вияtsлено 697 порr7цlg"u, з них 2З2 поруlлень попереднiх
poKiB. Найбiльш поширенi порушення: неспрlлвнiсть системи електропостачання,
невiдповiднi,сть шляхiв евакуацii дtержавним булiвельним нормам, вiдсутнiсть автоматичних
систем прот-ипожежного захисту, несправнiсть зовнiшнього та внутрiшнього водопостачання.
,Що алмiнiстративноi вiдповiдальн,эстi притягнуто 30 керiвникiв об'ектiв та вiдповiдальник
посадових осiб. Що Адмiнiстративного суду направлено 3 позовнi заяви про повне або
часткове зуIIинення експлуатацii булiвель, споруд та примiщень. У професiйно-технiчних
навчальних закладах проведено 26 перевiрок, виявлено 868 порушень, з них 44l порушення
ПОПеРеЛНiХ poKiB. НаЙбiльш поширенi порушення: несправнiсть системи електропостачання,



невiдповiднiсть шляхiв евакуачii лержавним будiвелtьним нормам, вiдсутнiсть автоматичних
систеМ протипожежного захисту, несправнiсть зовнitпнього та внутрiшнього водопостачання.
До адмiнiс,тративноi вiдповiдальностi притягнуто З 1 керiвника об'сктiв та вiдповiдальних
посадових осiб. Що Адмiнiстlэа,]]ивного cylly напрчtвлено 9 позовних заrIв про повне або
часткове зупинення експлуатацi-[ булiвель, споруд та примiщень. З метою попередження
виникнення пожеж i надзвичайн;лtх ситуацiii та безпtечноi життедiяльностi громадян пiд час
перебування у вищевказаних закладах Головним управлiнням проведен0 ряд профiлактично-
роз'яснювальних робiт, якi врtсвliтленi в ЗМI: теле,бачення - 44 трансляцii, радiо * 1117
виступiв, гЕtзетИ i журналИ - 63 публiкацii, iHTepHeT видання - 1зз2, друкована продукцiя -
З0712 примiрникiв, проведgнб iцr:lтруктажiв з персоналом - 1717. За результатами перевiрок
ПОСаДОВиМи особами Головног,о ;rправлiння до органiв влади та мiсцевого самоврядуванI{я
НаПРаВлено 11б iнформацiй про стан протрtпожежного захисту зазначених закладiв. OKpiM
ВиЩезазначених заходiв та гIерlевiрок проводилася позапланова перевiрка лiкувальнлtх
ЗаКЛаДiв З п,еребуванням хворих на KopoнaBipycHy хворобу. Перевiрка проводилась у перiод з
8 по 10 лю'гого 2021 року. Таких перевiрок проведено 2З та виявлено 506 порушень, серед
НИХ: вiдсl'тнiсть систем про:гипожежного зах]асту, блискавкозахисту, вогнегасного
обробляння дерев'яних конструв:цiй, невiдrовiднiсть шляхiв евакуацii !БН, несправнiсть
СисТеМи електропостачання. Керiвrництвом лiкувальних закладiв усунуто лише l1З порушеrrь
(|8,2%).З метою попередженнrI в_иникнення пожеж i надзвичайних ситуацiй та безпечноi
життсдiяльностi громадян Го.lrовним управлiнням забезпечено проведення навчань та
практичних тренувань iз залученtням основних по)кежних автомобiлiв цодо безпечноi та
швидкоi евакуацii з персоналом та вiдвiдl,gа.{ами об'сктiв. Також здiйснено позаплановi
перевiрки lютелiв, пансiонатiв, ;<остелiв, булинкiв для людей похилого BiKy та осiб з
iнвалiднiстю (всього 7l заклад). За результатами перевiрки до алмiнiстративноi
вiдповiдальностi притягнуто 71 кiэрiвника та посадових осiб даних закладiв. З об'сктивних
причин на 77 об'сктах заходи ,цержавного нагJIяду контролю не вiдбулися. про що складенi
вiдповiднi акти, довiдки. Що Адмiнiстративного суду направлено 4 позовних заяви про повне
або часткове зупинення експлуатацii будiвель, спору,ц та примiщень. З метою попереджен}iя
виникнення пожеж i надзвичаЙни:< ситуацiЙ та безпечtноТ життсдiяльностi громадян Головним
управлiнняпt забезпечено провеl],ення навчань та практичних тренувань iз залученням
основних пожежних автомобiлiв Iцодо безпечноi та швидкоТ евакуаuiТ. Протягом 2016-2020
poKiB у Хмельницькiй областi дi.яла Програма забезпечення пожежноi безпеки населених
пунктiв та об'сктiв ycix форм Еlласностi, розвитку iнфраструктури пiдроздiлiв пожежноi
охорони. На виконання заходiв rrерелбаченlтх Програмою кошти з бюджетiв рiзних piBHiB
видiлялися на: приведення до н;lJJ{:)жного протипожеж;ного стану закладiв освiти - 41 млн 2З3
тис. грн. (на монтування сист(;)м пожежноi сигналiзацii, блискавкозахисц просочення
дерев'яних конструкцiй); для закпадiв соцiального захисту - 1 млн 549 тис. грн (пожежна
сигналiзацiя, просочення); заклад],I охорони здоров'я - 17 млн 465 тис, грн (на монтування
систем пожежноТ сигналiзацii, б,пискавкозахист, просочення дерев'яних конструкцiй), На
розгляд черговоi ceciT обласноi рал,и Головним управлiнням розроблено та внесено на розгляд
кI-{iльову програму забезпечення ].Iожежноi безпеки населених пунктiв та об'сктiв ycix форм
власностi, розвитку iнфраструк,]]ури пiдроздi.lIiв пожеrкноi охорони у Хмельницькiй областi на
202|-2025 роки). На реалiзацiкl дirноi Програми заплановано видiлити для закладiв освiти -
19 млн 964,гис. грн, дJuI заклад_iв с:оцiального захист)/ - б млн 472 тис, грн, закладiв охорони
здоров'я - 7 млн. 270 тис. грн, зЕ,кладiв культури - ,| млн. Всього - 37 млн грн. Проведено
роботу щодо прийняття вiдповiдних Програм в громадах. TaKi Програми вже прийнятi у 52
громадах.
Косовська Т. П. доповiла присутнi.м, що в заlflадах о](орони здоров'я вiдпоlзiдними наказами
призначенi вiдповiдальнi особи за стан пожежноi безпеки, розробленi iнструкцiТ про
дотримання правил пожежноТ безп:еки та органiзовано проведення вiдповiдних iнструктажiв,
наявнi <Куточки пожежноТ безпеки>. Лiкувальнi заклади забезпечуют,ься первиннимIл
засобами пожежогасiння, проводяться вимiри оп()ру iзоляцii електромереж, захисного
заземлення ,га пристроТв блрtсл:авкозахисту. Зага-ltьна кiлькiсть булiвель лiкувального
призначення - 406, з них 174 сlблrаднанi АПС, 44 - пiдключенi до центраJIiзованого пульта
спостереження. На балансi лiкliввlпьних закJIадiв знаходяться 5452 вогнегасники, та засоби



iндивiдуаЛ];ногО захисту: про:ги],ази - 9016 шт., респiратори - 12195 шт.). Велика увагапридiляеться забезпеченню закладiв чaпrрuпirованим кисневим постачанням та
використання кисневих балонiв та призначенню вiдповiдальних осiб за. Тх використання.
проводяться додатковi позапланoвi iнструктажi з охорони працi та пожежноi безпеки. На
випадок виникнення надзвичайrlих ситуацiй та вi:tключення вiд централiзованот системи
електропоСтачання, заклади охоl]они здоров'я зi сr,ацiонарним лiкуванням забезпечуються
автомiIтичними джерелами живлеt{ня. у 2020 роцi Hir протипожежнi заходлt було витрачено 5
млн 903 тис. грн. Також доповiда,rка детально проiнtРормувала про видаткрI на кожну статтю.
у 2020 роцi додатковi кошти обла.сного бюдrкету булlл розподiленi:- кнгI <Хмельницький обла.сний заклад з нада,ння психiатричноТ допомоги) - 860 тис.

грн.
- кнП <Хмельницький обласний протитуберкуJIьозний диспансер> - 844 тис. грн.
- кнП <ХмельнИцькиЙ обласний паталогоанатомiчний центр) - 549 тис. грн.- кнП кХмельницький обласний центр громадського здоров'я> - 46З т,ис. 400 грн.- кнП <Хмельницький обласний протипухлинний центр) - 182 тис. 900 грн,- Староушицький обласний,цитячий санаторiй <,:Щнiстер> - 14J тис.200 грн._ кнП кХмельнИцькиЙ обласниЙ дерматовенерсlлогiчний центр> - 80 тис. грн.- Кам'янець - Подiльський ýледичний коледж - l44 тис. грн.
- Хме.тrьницький медичний к,оледж - 779 тис.70() грн.
- Чемеровецький медичний ]{оледж - З98 тис. 800 грн.

Потребують вирiшення питilнI]я встановлення автоматичноТ поясежноi сигналiзацii,
забезпечеНня первиНнимИ засобапдИ пожежогаСiння, lзстановлення блискавкозахисту, обробЁа
дерев'яних конструкцiй, ремон,г пtiчного оп.шення у ,эiльськ1.Iх ФАПах. Щля вирiшення даних
проблем необхiдно вiдповiдне dliHaHcoBe забезпечення.
КовальчуК I.I. проiнформувала шрисутнiх про стан пожежноТ безпеки в закладах соцiального
захисту. Забезпечення закладiв соцiального захисту засобами протипожежного захисту
здiЙснюеться у сумах передбачених кошторисними, призначеннями. На територii областi
роЗтаlrтggпцi 27 iнтернатних закладiв, з них 2Cl для людей похилого BiKy, 7 -
ПСИхОнеВро:lогiчних. OKpiM закладiв обласного пiдпорядкування е ряд закладiв приватноi
ВЛаСНОСТi, ix налiчуеться2З з ни.к 7 - для людей по.килого BiKy, 16 -реабiлiтацiйнi центри
для €lлко- та наркозалежних ocil5. У Bcix закладах вiдбулися перевiрки протипожежного
ЗаХисту, виявленi недолiки та розробленi заходи з ix усунення. € недолiклt, що потребую,rь
великих фiнансових вкладень дл;{ ix усунення. Щля вирiшення даноТ проблеми розроблеlта
ПРОгРама забезпечення протиIIо)кежними засобамиl. Значна увага придiлялася закладам
НеДержаВноi власностi. ix дiяльнiс,гь необхiдна, але у них нема€ досвiду, особливо у питаннях
ЗабеЗПечення засобами пожежогасiння та iншими заходами, необхiдними для безпечноi
РОбОти заклаtдiв. Тому таким устаЕовам надасться посильна методична допомога.
ХаРЧУк А. М. проiнформувала прlлсутнiх про пiдпорядкування закладiв освiти, а вiдтак i про
фiнансування з рiзних piBHiB бюджетiв. Через !епартамент освiти фiнансуються лише
заклади, KoTpi знаходяться у комунальнiй власностi Хмельницькоi ОДА. .Щошкiльнi,
загальноосвiтнi заклади фiнансуються з бюджетiв ОТ'Г, заклали вищоi освir:и - з державного
бюджету, е галузевi заклади, якi фiнансуються вizlповiдними Щепартаментами, приватнi
заклади - за рахунок засновникiв. Зокрема на фiнансування протипожежних заходiв закладiв
KoMyHaJIbHoi власностi Хмельницькоi обласноi ради у 2020 роцi видiлено 15949850 грн, з них
Для ЗаклаДiв обласного пiдпоряlк)/вання - 2625860 гр.н, для закладiв ПТО - 10815800 грн. I[a
202l piK пiдготовлено бюджетниii запит на викона]]ня заходiв протипожежного захисту в
cyMi 11801ЗЗ0 грн. З них для закладiв обласного пiдпсlрядкування _ 2625860 грн, для закладiв
ПТО - 9175470 грн. Проведено аналiз забезпечення протипожежними засобами :закладiв
освiти областi та здiйснено такий розполiл коштiв:
У MicTax:

- Хмел,ьницький - 2|14,9 тис. грн;
- Слав1,1а- 1136,5 тис. грн;
- Кам'янець - Подiльський - 990,0 тис. грн.

У районах:
- Старокостянтинiвському - (i64,1тис. грн;



- Iзяславському - 522,0 тис. грн.
В оТГ:

- Сатанiвськiй - 1032,5 тис. грн;
- Городоцькiй - 897,5 тис. грн;
- Новоушицькiй -702,6 тис, грн;
- Полонськiй - 559,5 тис. грн;
- Гварлiйськiй - 5l1,] 1,ис. грн,

проте, Баламутiвська та Летичiвська отг не освоiла кошти на протиtlожежнi заходи, На2о21
pik для проведення rrротипожежних заходiв в закладах освiти областi заплановано 5l 12,4 тис.
грн.
В обговореннi взяли участь Вичавка А.А., Боярська Л.В., Бабiй С.В., Капiца С.О., Голяк о.В.,
Петрук В.О., Ковальчук С.А.. !о iнформацii Стецюка Щ.I. були запитання, що стосув€tлися
превентиВних заходiв щодО запобiгання виникнення пожеж в соцiальних закладах областi, а
СаМе: ПРОВеДення спiльних навчань з представниками ДПС, тренiнгiв для вiдповiдальних
осiб. Стецюк Щ.I. rrояснив, що € розробленi графiки гIроведення навчальних тренувань, якi
ПРОВОДяТЬся вибiрково, а керiвники закладiв caMi складають TaKi графiки i запрошують
ДОЛУЧИТИСЯ ПРеДСТаВникiв ДПС, з керiвним скJIадом проводяться навчання в тренувirльному
ЦеНТРi КОЖних 3 роки. Щодо закладiв соцiального захисту, то, наприклад, особливу
СтУрбованiсть у психоневрологiчних диспансерах викликае розташування пацiентiв на 2 i
ВИЩИХ ПОВеРхах, якi нездатнi самостiЙно пересуватися, i при цьому вiдсутнi ношi i
НеДОСТаТНЬО ПеРСОнаЛУ. Стецюк {.I. погодився з наявнiстю проблеми i додав, що у привrIтних
ЗаКЛаДаХ ТаКих лЮДеЙ залишають на нiч без догляд} та надав пропозиuiю проiнформувати
вiдповiднi органи про кiлькiсть приватних закладiв, тому що iх немас в PeccTpi надавачiв
соцiальних послуг.
Пiд час обговорення прозвучали TaKi питання: про досвiд створення ДПД в новостворених
OTI] про вимоги до матерiалiв та наявнiсть сертифiкатiв на оздоблювальнi матерiали
примiщень, про iнформування батькiв щодо результатiв перевiрок. Стецюк Д.I. надав чiткi
вiдповiдi: Хмельниччина лiдируе в УкраiЪi зi створення !ПЩ; icHyc заборона використання
горючих матерiалiв при опорядженнi примiщень. Щодо закладiв соцiального захисту
виникаJIи питання включення до Реестру надавачiв соцiальних послуг приватних закладiв,
для можливостi контролювати ix дiяльнiсть.
Голосували: про взяття до вiдома iнформацii про вжиття Головним управлiнням .ЦСНС у
Хмельницькiй областi превентивних заходiв та проведення перевiрок закладiв освiти,
охорони здоров'я та соцiальноi сфери щодо забезпечення пожежноТ безпеки.
<За> - 18, <Проти> - 0, <Утримались> - 0.
Рiшення прийнято.

2. Про хiд виконання Програми розвитку земельних вiдносин у Хмельницькiй областi
на 2018-2022 роки.
Слухали:
Приймак О.С. ознайомив присутнiх з процедурою нормативноi грошовоi оцiнки земельних
дiлянок, розташованих у межах населених пунктiв, якi проводяться не рiдше, нiж l раз на 5-7
poKiB, незалежно вiд iх цiльового призначення. В областi налiчуеться 1451 населений пункт
загаJIьною площею 299,4 тис. га. Повторного проведення такоi оцiнки у 2020-2021 роках
потребують 11З1 населений пункт. Програмою розвитку земельних вiдносин ХмельницькоТ
областi на 2018-2022 роки передбачено у 2021 роцi проведення повторноi нормативноi
грошовоi оцiнки земель 86 населених пунктiв. На даний час укладено 541 договiр на
проведення даних робiт, з них затверджено - 256 технiчних док}ментачiй. .Щля виконання
заходiв Програми розвитку земельних вiдносин у Хмельницькiй областi на 2018-2022 роки
передбачено використати 137300 гривень на виготовлення технiчноТ док}ментацiТ з
повторноi нормативноi грошовоТ оцiнки земель населених пунктiв об-цастi.
Висryпили:
,Щанчак О.В., яка наголосило, що саме за iT iнiцiативи сьогоднi слухаеться дане питання. Тому
Програма була детально вивчена та проаналiзована. На виконання заходiв Програми було
передбачено 98,5 млн грн, з них використано - 478 тис. грн на розробку проектiв



землеустрою. Проблема у ToM}I, що завершено формування територiальних громад, а
iНВеНТаРИЗttЦiЮ ЗеМеЛь так i не проведено. I iTo тодi^буде нести вiдповiда_гlьнiсть за питання
рекультивацii земель? Завершено формуваЕ:ня кадастровоi карти, при чоluу ще не виявлено
y,ci вiльнi земельнi дiлянки.
ковальчук С.А. висловив стурбованiсть тим, що Ее проведення iнвентаризацii земельнIdх
дiлянок негативно вплине на наповнення бюджету .,,е,рrrърiальних громад.
ГIриймак о.С. повiдомив, що сiльським радам надавелася доttомога з з&луtlgнцям коштiв д"пя
проведення нормативноi грошовсli оцiнки земельни:к дiлянок. Фiксованоi BapTocTi немас. €
чинники, яlti впливають на BapTicTb: площа, кiлькiс:гь населення, розташування, межi i т, ,ц.

Щля 474 дi.гlянок межi встановленi, а ще с 1112 для яких TaKi межi ще треба встановити.
кошти на iнвентаризацiю земель сiльсl;когосподарського .rp"a"u"arr"" видiлялися з
!ержавноГсl бюджеТу i передавалисЯ у виглядi субвенцiТ в бюджети iнших piBHiB, Totvty
питання рекультивацii також переданi на розгляд коNtунirльних органiв та Отг.
В обговоРе_ннi даноГо питаннЯ взялИ r{асть Вичавлlа А.А., Капiтанець С.В., !овбуш В.В.,
Капiца С.О,, Кушнiр С.С., яких цiкавили пI{тання земель видiлених пiд енергетику, земеJIь
водного та ;riсового фонду.
в результагi обговорень членами Громадськоi ра,ци засвiдчено незадо-вiльне виконання
Програми розвитку земельних вiдrосин у Хмельницl,кiй областi на 2018-2с|22 роки.
Голосуваллt:
- про взяття до вiдома iнформацiТ про хiд виконання Програми розвитку земельних вiдносин
у Хме;rьницькiй областi на20|8-2022 роки;
- про доручення .Щанчак О.В. пiдготувати та направ-ити лист головi ХмельницькоI обласн<ri
ради щодо неналежного стану виконання Програми розвитку земельних вiдносин у
Хмельницькiй областi на 2018-2022 роки.
<За> - l8, <IIроти> - 0, <Утримались> - 0.
Рiшепня прийнято.

3. Можливостi розвитку соцiального пiдприсмництва на Хмельничlчинi.
Слухали:
Бабiй С.В. проiнформував присутнiх про ва]кливiсть розвитку соцiального пiдприемництвil,
кс)тре с рiзllовидом бiзнесу, прибутки якого спрямованi на розвиток бiзнесу, громадськi
СГtРаВИ чи на вирiшення гострих суспiлtьних, ,соцiальних проблем. Розвиваючись в
СВРОпеЙських KpaiHax, соцiальне пiдприемництво виlliшус проблеми безробiття, соцiального
Захисту, громадського заJIучення. Головна мiсiя соцiального пiдприемництва (далi - СП) -
Приносити користь суспiльству. Головне завlIання забезпечення досягнення
ДОВГОС'грокового ефекту. Характерними риоами соIliального пiдприемни.цтва с наявнiсть
ЧiТКОi i зрозумiлоi Micii соцiальнсlго спрямування, використання iнновацiilного пiдходу до
ВИРiШення соцiальноi проблепtи, використi}ння бiзнес-методiв управлiння, застосування
ПiДПРиемниIIького хисту з метою отримання прибутк,у, який е не кiнцевою метою, а засобом
ДОСЯГНеНня позитивних соцiальних перетворень, колективна форма власностi. СП
ЗаСНОВYСТЬся на соцiальному капir,алi громадських органiзацiЙ i покликанс) задовольнити T,i

ПОТРебИ ЧЛенiв громади, якi державний сектор не м()же задовольнити а пtrlиватний iгнорус:.
CIl дОпомага€ надавати державнi послуги в новий спосiб i задовольняти IIотреби громади,,
СТВОРЮВаТИ РОбОчi мiсця, розвиватI,I громади, розширI()вати активнiсть громади, вiдроджуватI,I
ТеРитОрii та полiпшувати iхню iнrфраструкт)/ру, пiдтримувати iнновацiйнi проскти. Зараз в
YKpaiHi налiчуеться близько 700 соцiальних пiдприсмств, але до катzIJIогу подано Tpoxl{
бi;rьше 50. tромадська пiдтримка ,га державrli заходи поки вiдсутнi. Майже у половини CtI
единим джерелом фiнансування € комерцiЙгrа дiяльнiсть, гранти, але осн()вним джерело 1]

бi.:rьшостi з власнi кошти i кредити. В ролi. соцiаль,них пiдприемцiв сьог,однi виступають
некомерчiйнi органiзацii, якi можуть бути {5азою д.ця формування i розвитку соцiальних
пiдприемств Проблемою розвитку СП е те, що соцiiлrьнi пiдприемцi не мають можливостi
КОНКУРУВаТИ за фiнансовi ресурси з iншитчtи пiдприемствами i у них вiдсутнi cTapToBi
iНвеСтицiТ. Ъму розвиток соцiirльного пiдприсм;rицтва на Хмельни.rчинi необхiдно
Пi2lТРИМУВаТI{, а для цього треба розробити i затверлити Програму розвIIтку соцiальногсl
пi2lприемництва. Подiбна Програма розроблена i дiс IIа територii Вiнницьксli MicbKoT ОТГ на



2020-2022 роки.
Щанчак О.В. зазначила, що ми можемо розробити першу Програму розвитку соцiального
пiдприемництва для областi, бо аналогiв ще нема. Але це мас бути Програма IIе
благодiйностi, а саме розвитк)1 Завдяки Програмi можливим буд. легалiзацiя роботи
приватних булинкiв по доглялу за людьми похилого BiKy, надання послуг i отримування
прибуткiв. Робота пiдприемств, rla яких працюють JIюди з обмеженими можливостями, не з
легких. На таких пiдприемствах висока собiвартiсть продукцii. Пiдприсмства не завжди

реалiзовують квоту працевлаштування iнвалiдiв. Прикладами неорганiзованого соцiальнсlго
пiдприемництва можуть бути i органiзацiя безкtlштовного забезпечення автомобiляпtи,

ремонт ортопедичних засобiв, яклtй с доволi дороговартiсним.
Висryпили:
В обговореннi взяли участь Капiтанець С.В., Ковальчук С.А., якi зазначили, що розвиток СП
дуже важливий i необхiдно реаriзувати право на розвиток соцiального пiдприемництва в
областi.
Голосували:
- про доручення Бабiю С.В. прсlтягом березня пiдготуватитанаправити Головi Хмельницькоi
ОДА лист-звернення про необхiднiсть розроблення Програми розвитку соцiального
пiдприемництва у Хмельницькiй областi;
- про дор)лrення .Щанчак о.В. до 05.03.2021 року пiдготувати та направити Головi Верховrrоi
Ради Украiни лист-прохання про необхiднiсть iнiцiювання розгляду та пiлтримки про€кту
Закону Украiни <Про соцiальнi пiдприсмства>.
кЗа> - 18, кПроти> - 0, <Утримались> - 0.

Рiшення прийнято.

4. Перспективи створення громадських рад при виконавчих KoMiTeTax мiсцевих
рад областi.
Сrryхали:
.Щовбутп В.В. зазна.мв, що постановою КМУ вiд 03.11.2010 J\b996 (у редакчii постанови КМУ вiд
24.04.2019 }ф353) передбачено створення громадських рад при головах адмiнiстрачiй рiзних
piBHiB. При новостворених ОТГ створення громадськIж рад носить рекомендацiйний характер.

Проблемою створення таких рад е низька акгивнiсть громадських органiзачiй, незначна кiлькiсть
iнститугiв громадянського суспiльства на територiях громал.
Виступили:
В обювореннi взяrги rIасть Ковальчук С.А., Капiтанець С.В., якi зазначили, що потрiбнiсть
громадських рад прийде з усвiдомленням, що це не протидiя владi, а спiльна конструюивна

робота. З iнiцiативними JIюдьми ,греба працювати i заохоцъати iх ло роботи.
Голосували: про взяття до вiдома iнформацiТ про перспективи створення громадських рад
при виконавчих KoMiTeTax мiсцевих рад областi.
кЗа> - 18, кПроти> - 0, <УтримаJIись) - 0.

Рiшення прийнято.

5. Про вкпючення членiв Громадськоi ради до складу iнiцiативноi групи з пiдготовки

установчих зборiв щодо формування нового складу Громадськоi ради при Хмельницькiii
одА.
Слухали:
Капiтанець С.В. повiдомила, що 14 травня 2021 року збiгае TepMiH каденцii фомадськоi рали. ,Щля

формрання нового ск;Iаду Громадськоi рали вiдповiдно до абз. 1 та 2 п. 8 ПоложеншI про

Громадську раду при Хмельницькiй облдержадмiнiс,граuiТ не пiзнiше, нiж за 60 календарних

днiв до визначеноi дати проведення установчих зборiв, Хмельницька О.ЩА утворюе iнiцiативнУ
групу. А вiдповiдно до абз. З п. 8 згаданого Положення персона_пьний склад iнiцiативноi груl_ t

визначаеться з урахуванням пропозицiй представникiв iнститутiв громадянсЬкОГО
суспiльства. Оскiльки Громадська рада як консультативно-дорадчий орган, утворениЙ ДЛЯ

сприяння участi громадськостi у формуваннi та реалiзацiТ регiональноi полiтики та до склаДУ

якоТ увiйшли 35 представникiв iнститутiв громадянського суспiльства Хмельниччи]{и

доповiдач запропонувала звернутися до голови Хмельницькоi О.ЩА з rrроханням включити до



СКЛаДУ iНiцiативноТ групи з пi2lготовки установчих зборiв щодо формування нового складу
ГРОМадСькоi ради при Хмельницькiй OflA таких осiб: Вичавка Анатолiй Днатолiйович - голова
первинноi профспiлковоi органiзацii студентiв Хмельницького нацiона,тьного унiверсите:гу,
заступник Голови Громадськоi ради при Хмельницькiй оДА; Осфчук оксана Василiвна - член
Громадськоi органiзацii <Подiльська правова лiга>, член Громадськоi ради при Хмельницькiй
ОДА; Салабай Наталiя СергiiЪна --голова Первинноi профспiлковоi органiзацii ВПУ 25, член
Громадськоi ради при Хмельницькiй ОДА.
Висryпили:
Присугнi на засiданнi .rлени фома;lськоi рали пiдтримали iнiцiативу.
Голосували: про доручення Капiтанець С.В. до 05.0З.2021 пiдготувати та направиrи Голсlвi
Хмельницькоi ОЩА лист з проханням вкJIючити до складу iнiцiап,rвноТ групи з пiдготовi:и
установtIих зборiв щодо формування нового скJIаду Громадськоi ралlл при Хмельницькiй ОДА
TElKrx.uleHiB ГромадськоТрали: I}ичавка А.А., Салабай Н.С. та Осарqк О.В.
кЗа> - 18, <Проти> - 0, <Утримались> - 0.

Рiшення прийнято.

6. Рiзне.
6.1 Про стан виконання рiшень, прийнятих на засiданнях Громадськоiради.

Сrryхали:
Капiтанець С.В. повiдомила, що станом на 25.02.202i виконано yci рiшення, прийнятi на
засiданнях щодо участi у заходах, включення до складу комiсiй, груII, тощо та пiдготовкокl i
направленням листiв. Запропон},вала головам KoMiTeTiB пiдготувати для обговорення на
засiданнi Правлiння ГР питання порядку денного наступного засiдання Громадськоi рали.
Висryпили:
Вичазка А.А., який ознйомив присугнiх iз зверненням Керiвника ШIУ АrО в Хмельницькiй
областi В. Шрфковського щодо порушення питання про робоry Хмельницького державною
експериментulJьного протезно-ортопедичною пiдпри€мства в частинi iнrРормування потребуючих
катеюрiй осiб про весь спектр наданнJI посJIуг даним пiдприсмством, длrI безперешкодного
користувtlння посJгугаN,Iи даног(l ltiдприсмства. Загlропонував Мельнллку М.П. та Бабiю С.В.
детаJIьно вивtIити сиryацiю довкола Хмельницького державного експериментiulьною протезно-
ортопедичного пiдприсмства та доповiсти на наступному засiданнi Громадськоi ради.
!анчак О.В. та Кушнiр С.С. також надали cBoi пропозицii до порядку денного.
Голосували:
- iнформацiю про стан виконання рiшень, прийrrятих на засiданнях фомадськоi ради прийняти
до вiдомата використоврати у подальшiй роботi.
- про доручення Мельнику М.П., Бабiю С.В.,.Щанчак О.В. та Кушнiру С.С. пiдготувати питання
порядку денного наступного засiдання Громадськоi ради.
кЗа> - 18, кПроти> - 0, кУтримались> - 0.

Рiшення прийнято.

6.2 Про визначення дати наступного засiдання Громадськоiради.
Слухали:
Ковальчук С.А. запропонрав насl]упне засiдання Громадськоi рали провести 25 березня 2021

року.
Голосували: про проведення наступного засiдання Громадськоiради 25березня202|.
кЗа> - 24, <Проти> - 0, кУтримались> - 0.

Рiшення прийнято.

Голова Громадськоi ради

Секретар

С.А. Ковальчук

iI.I. Маланчак


