
протокол лlъ 18
засИання Громадськоi ради при Хмельницькiй обласнiй державнiй адмiнiстрацii

м. Хмельницький 13 травня 2021 року
Мала сесiйна за,rа 11:00

Присутнi: 21 чол. (Вiнскевич А.А., Мельник М.П. - в онлайн режимi).
Вцсутнi: Вслев А.м.,.Щробик о.ГI., Каденко О.А., Люлькун B.I-., Мазур Ю.В., Макаров о.о.,
Марущак I.I., Петрук В.О., Проский Л.С., Сагайдак Г.А., Семенюк Т.Ю., Солтик С.о.,
Стукан I.M., Яримюк А.С.

Запрошенi:
ШТОЙКО Олександр Iгорович керiвник .Щержавного пiдприемства <Хмельницький
ОбЛаСНиЙ фонд пiдтримки iндивiдуального житлового будiвництва на селi>;
IIIРУбковський Володимир Гриr,орович - керiвник ГО <Спiлка iнвалiдiв вiйни та ве,геранiв
АТО Хмельниччини);
ПrОВацький IBaH Iванович - начаJIьник управлiння соцiального захисту пiльгових кагегорiй
громадян Щепартаменry соцiального захисту населення Хмельницькоi о!А;
НИЗiй Iрина Миронiвна - в. о. директора Хмельницького обласного вiддiлення Фонду
соцiального захисту iнвалiдiв;
Сохряков Олександр Вiкторович директор .Хмельницького державного
експериментального протезно-ортопедичного пlдприсмства;
Грабович Оксана Йосифiвна - лiкар-методист Хмельницьког() вiйськового госпiталю.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про продовження ЩiльовоТ регiональноi програми пiдтримки iндивiдуаJIьного

житлового булiвництва на селi та полiпшення житлово-побутових умов сiльського
населення <Власний дiм>> на 202|-20З0 роки.

Щоповiдае: Щанчак Ольга Василiвна - голова KoMiTeTy з tIитань економiки, фiнансiв,
сприяння проведенню реформ та взаемодiТ з територiальними громадами.

2. Щосryпнiсть пос.гryг протезування та реабiлiтацii учасникiв АТО в Хмельницькiй
областi.

,Щоповiдас: Бабiй Сергiй Васильович - голова KoMiTeTy з питань охорони здоров'я та
соцiального захисту.

3. Про робоry iнiцiативноi групи з пйготовки установчих зборiв щодо формування
новоfо складу Громадськоi ради при Хмельницькiй Оf{А станом на 13.05.2021 р.

!оповiдас: Мiхалевський Вiталiй Щезарiйович голова iнiцiативноi групи з
пiдготовки установчих зборiв щодо формування нового ск.паду Громадськоi рали при
Хмельницькiй О!А.

4. Щоповiдь голови про дiяльнiсть Громадськоi ради при Хмельницькiй ОЩА
протягом 2019-2021 рр.

.Щоповiдае: Ковальчук Сергiй Андрiйович - голова Громалськоi ради при Хмельницькiй
ом.

5. Про затвердження Звiry про виконання Плану роботи ГромадськоТ ради за
вiцпрацьований перiод.

!оповiдас: Капiтанець Свiтлана Володимирiвна - голова KoMiTeTy з питань реглс]N.Iенту та
органiзацiI роботи Громадськоi рада.

б. Про порядок передачi справ Громадськоi ради при Хмельницькiй ОЩА новому iT

складу.
[оповiдае: Ковальчук Сергiй Андрiйович - голова ГромФlськоi рали при Хмельницькiй

одА.



На початку засiдання голова I'ромадськоi ради Кова_llьчук С.А. повiдомив присутнiм, що
голова iн,iцiативноi групи з пiдготовки установчих зборiв щодо формування нового склалу
ГромадсьКоi радИ при ХмеЛьницькiй одА Мiхалевський B.I]. звернувся з проханням
розглян:ут,И першиМ питаннЯ про робоТу iнiцiативноi групи з пiдготовки установчих зборiв
щодо формування нового складу Громадськоi ради при Хмельницькiй О!д станом на
l3.05.2Cl2l р. У зв'язку з цим Ковальчук С.А. запропонував змiнити почерговiсть розгляду
питань пOрядку денног0.
голосували: про змiну почергOвостi розгляду питань порядку денного.
кЗа> - 21, кПроти> - 0, кУтримались> - 0,
Рiшення прийнято.

3. IIро робоry iнiцiативноi групи з пiдготовки установчих зборiв щодо формування
новогО складУ Громадськоi ради при Хмельницькiй ОЩА сганом на 13.05.2021 р.
Слухали:
Мiхалевсr,кий B.I_{. поiнформуI]ав присутнiх про створення iнiцiативноi групи з пiдготовки
установчих зборiв щодо формування нового складу Громадськоi ради. Розпорядженням
голови Хмельницькоi ОЩА вiд 25 лютого 2021 року J\ъ248 така група була створена в
кiлькостi 8 осiб: 4 - представники одА, 4 - представники iнститутiв громадянського
суспiльс:тва (далi - IГС). За перiо,л дiяльностi було проведено б засiдань. На 26 квiтня було
запланова,но провести установчi збори, але у зв'язку з карантинними обмеженнями ця дата
була вiдтермiнована.
Висryпили:
ЩаНчак О.В., Ряба В.С., Бояроька Л.В., Капiтанець С.В., Ковальчук С.А., Вичавка Д.Д.,
Авакян С.Г. та Заганяч В.М. висловились з даного питання. Пiд час обговорення пiднiмалися
прОблепtи щодо прийому документiв, а саме: iх реестрацii, захисту персональних даних,
органiзацi'[ прийому документiв, зворотного зв'язку з IГС. Щодо кiлькостi IГС, якi виявиJlй
бажанняг взяти участь в установ.lих зборах, то iнформацiйне число 158 поданих пакетiв
докумевтiв викликzIJIо низку запитань до доповiдача, а саме: яким чином зафiксоване таке
число, чrи було засiдання iнiцiативноi групи пiсля закiнчення TepMiHy прийому документiв,
скiльки докуrиентiв вiдхилено, скiльки повернуто на доопрацювання, скiльки пакетiв
докумен,тiв заре€стровано вiдповi,цно до вимог. На цi та iншi запитання доповiдач не дав
чiткоi вliдповiдi. Мiхалевський I].Ц. наголосив, що засiдання iнiцiативноi групи були
нерезультzlтивними i процес затягувався через неможливiсть зiбрати кворум. Причиною став
незадовiльний стан здоров'я частини членiв iнiцiативноi групи. Члени Громадськоi ради
вкzL:}али l\{ixa,TeBcbKoMy B.IJ. на неналежне невиконання вищезгаданого розпорядження
голови Хмельницькоi О.ЩА та незадовiльну роботу iнiцiативноi групи.
Голосува.lIи:
- про взяття до вiдома iнформацil про роботу iнiцiативноi групи з пiдготовки установчих
зборiв щоlIо формування нового складу Громадськоi ради при Хмельницькiй О,ЩА станом на
l3.05.20111 р.;
- про доручення Капiтанець С.В. пiдготlъати i направити лист головi Хмельницькiй О.ЩА про
неналежне невиконання його розпорядження вiд 25 лютого 2021 року Jф248 та незадовiльну

роботу iнiцiативноi групи.
<Зa> - 21, <Проти> - 0, кУтримались> - 0.

РiшенняI прийнято.

1. Про продовження Щiльоllоi регiональноi програми пiдтримки iндивiдуального
житловOгrl булiвництва на селi та полiпшення житлово-побутових умов сiльського
населення <<Власний дiм>> на 2021-20З0 роки.
Слухалrл:
/{анчак 1.13. доповiла, що Програму <Власний дiм> в Хмельницькiй областi започатковано у
1999 роцi. За перiол дiТ даноТ Програми пiльговi кредити отримав 191 сiльський мешканець,
використано 22767,4 тис. грн, у т.ч. державного бюджету - 1388l,'7 тис. грн, обласного
бюджет1, - б535 тис. грн, районнлrх бюдrкетiв i бюдхtетiв громад - 2з44,7 тис. грн. З 2020



року розN,tiр кредиту, що вида€ться пiд 3% рiчних, склада€ 400 тис. грн. на придбання житла i
l00 тис. грн на спорудження iнжс:нерних мереж у сiльськiй мiсцевостi. Станом на 01.01.2021
заборговаНiсть за виданимИ кредитами складас 255 тис, грн за тiлом кредиту i 4б тис. грн
нараховаrIих вiдсоткiв. Також Mzlc мiсце проблемна заборгованiсть на суму 100 тис. грн.
Виконавцем ПрограМи с !ержавне пiдпри€мство кХмельницький обласний фонд пiдтримки
iндивiдуа^пьного житлового буzцiвництва на селi> за участю районних адмiнiсiрачiй i органiв
мiсцевого самоврядування. Штат працiвникiв, якиiт .uб..п..,у. органiзацiю реалiзачii
програми налiчуе 4 особи iз 7 передбачених штатним розписом. Вйдатки на утримання
апаратУ заt2O2О piK - 681 тис. .р*,. iа 2020 piK видано ll кредитiв на суму 2,3 млн ipH. !ля
фiнансування i задоволення запI{ту tlозичальникiв наданий час необхiдно 5 млн грн. У
сво€мУ виступi доповiдачка наголосила, що HaBiTb пiд достатньо високi ставки за кредитом,
установи Ощадного банку в областi за 20|9-2020 роки видали б0 кредитiв на .уrу 24 rиn"
грн, тобто - на iпотечнi кредити е попит. Але для сiльських мешканцiв цi кредити практично
недоступнi через високi ризики зд(ешевлення предмету застави. Тому збереженн" .rй".о"о.о
кредитуваНня житлоВого будiвrlищтва на селi е великоЮ пiдтримкою i можливiстю розвивати
сiльськi територii. Щанчак О.в. вi,цмiтила, що деякi напрями кредитування Програми мають
мiсце й в iнших, зокрема молодiжних програмах, а також пов'язанi з новою lнiцiативою
Президс:нl:а Украiни щодо осiб зi статусом BeTepaHiB вiйни та внутрiшньо перемiпдених осiб.
[оповiдачка запропонуваJIа рекоN,{ендувати керiвництву областi: забезпечити Програму
достатн:iм фiнансуванням; провести заходи з поширення iнформацii про умови видачi
пiльговltх кредитiв для булiвничтва (реконструкцiт) та придбання житла у сiльськiй
мiсцевостi; включити питання про тriдтримку iндивiдуального житлового будiвництва на селi
у прогр€lми навчання працiвникiв органiв мiсцевого самоврядування.
Висryпили:
ШТОйКО 0.I. поiнформував членiв Громадськоi рали, що пiльгове кредитування передбачае
3% рiчних, а для сiмей, якi мають 3-х i бiльше дiтей - кредит безвiдсотковий. Утримання
аПараТУ Ф)онду здiЙснюсться з лrих ЗО/о, Вочевидь Програма буле лiевою, якIцо матиме
СУТТеВе фiнансове пiдгрунття. Штойко 0.I. попросив членiв Громадськоi ради пiдтримати
ФОнд ЗВерненням до очiльнип:iв областi щодо забезпечення Програми достатнiм
фiнансуваllням.
Голосува.lIи: про доручення Щанчак О.В. пiдготувати лист головi Хмельницькоi ОДА що;:,э
необхiдностi збiльшення загальнс)го обсягу фiнансування IJiльовоТ регiональноi програми
пiдтримки iндивiдуального житлового булiвничтва на селi та полiпшення житлово-
побутових умов сiльського населення <Власний дiм> на 2021-20З0 роки.
<За> - 2l , кПроти> - 0, <Утриматис:ь> - 0.
Рiшеннrl прийнято.

2. ,Щосryпнiсть пос.гryг протезування та реабiлiтацii учасникiв АТО в Хплельницькiй
областi.
Слухали:
Бабiй С,В, у сво€му виступi зЕtзI]ачив, що вiйськовi дii в YKpaTHi спричинили проблему
довкола рс:абiлiтацii та протезуваI{ня. На територii м. Хмельницького е пiдприемство, яке
може заjIовольнити потребу в про,гезуваннi. На ринку ця послуга якiсна i гарантуе cepBicHe
обслуговування, а саме - 21 день стацiонару для обмiрiв i навчання. Приватнi фiрми
сервiсного обслуговування не гараI{тують, а лише реалiзують товар.
Висryпили:
Шрубковський В.Г. зауважив, шо тIроблема протезування актуirльна як нiколи. Протезування
за кордо.ном проблему не вирiшус. Мас бути комплексний пiдхiд, який враховус фiзiологiчнi
змiни та оообливостi органiзму, текнiчнi проблеми протезу. Адже через цi речi кожнi 2 роки
необхiдвi IIоновлення протезiв ,га lx обслуговування, постiйна реабiлiтачiя iнвалiдiв. А цим,
на ж€uIь, H,ixTo не займався. У першу чергу сама людина, яка перебувас у психологiчному
ступорi, не завжди орiентуеться 1r gз.i; потребi i лише через певний час вiдчувае появу
проблем. Необхiдно створити дорохffiю карту .z]Iля кожного, хто потребус послугу з

протезування, розробити вiдпоlзiдну Програму щодо протез}tsання та реабiлiтацiТ уrасникiв



Ато в Хмельницькiй областi з урахуванням ycix ix потреб, включаючи вiдпрацювання
навичок незалежного самообслуговування.
Сохряков о.в. поiнформував, Iцо Хмельницьке державне експериментальне протезно-
ортопедиЧне пiдпрИемствО розвIIваеться, працюе на ocнoBi госпрозрахунку, а тому його
дiяльнir:ть залежить вiд кiлькостi замовлень. На ринку надання даного виду послуг монополiя
у 5-7 приватних пiдприемств, koTpi зареестрованi в iнших областях i податки сплачують за
мiсцеМ ресстрацii. Згадане пi прlлсмСтво мас спецiалiстiв високоТ квалiфiкацii, якi rrроЙшли
навчання за кордоном i готовi працювати та виготовляти високоякiснi протези безкоштовно з
проход)кеНням повного курсу реабiлiтацii та надання комплексу послуг. .Щля повноцiнноi
дiяльностi пiдприемства необхiдна ефективна реклама та широке iнформування. в
ОбговорlеНнi взялИ участЬ Бабiй С.В., !анчак О.В., якi поцiкавилися спектром послуг i
можливiс:гю приймати пацiентiв з iнших областей, а такояt проведенням монiторингу якостi
наданнrI послуг.
Гловаць,кltй I.I. допОвiв, щО протезуваНня здiйснЮсться лише за кошти державного бюджету,
ЯКИЙ ПОКllивас 100% потребу. В областi 3З тис. iнвалiдiв, з них 48 учасникiв вiйни, якi
потребую,гь протезування. Гловацький I.I. розповiв про законодавче регулювання надання
послуг протезування та дорожню карту отримувача послуги. особа сама вибирае
СеРтифiкованого пiдприемство-виробника. Фiнансування бiомеханiчних протезiв, KoTpi
ВИГОТОВляЮться лише за кордоном регламентовано Постановою Кабмiну ]\Ъ518. Процедура
ВИдiлен.ня коштiв для них та супроводжуючих осiб здiйснюеться через I_{ентральнi фонди
BeTePaHiB. ФУнкцiонус ,Щержавна програма, яка передбачас повний комплекс послуг. Процес
ДеЦеНТРаЛiЗацii на даному етапi BHic своi корективи i проблеми, що виникли, пов'язанi iз
СКОрОче.Нням штату фахiвцiв. Вiдцбувасться процес перерозподiлу частини повноважень у
сферi со,цiального захисту.
нiдзiй ].N[. висловила стурбо aHicTb недостатнiм кадровим забезпеченням Хмельницькоlо
Обласного вiддiлення Фонду соцiального захисту iнвалiдiв, якому буде передано функцii
забезпечеrшя обслуговування 33 Tllc. iнвалiдiв. Тобто, з l до 15 червня мае вiдбутися передача
СПраВ шоДо iнвалiдiв вiд.Щеп таменту соцiального захисту населення областi до обласного
ПреДсТавн.ицтва Фонду соцiальнtrго захисту iнвалiдiв. Проте, ресурсне (матерiальне та
кадрове,) забезпечення Фонду не € достатнiм для цього.
ГолосуваlIи: про доручення Бабiю С.В, пiдготувати лист головi Хмельницькоi О{А щодо
необхiдrостi розроблення I]iльовоТ регiональноi програми надання послуг протез)ъаннrI та
реабiлiтzщii уrасникiв АТО в Хмельницькiй областi.
<За> - 2]L, ,кПроти> - 0, <Утримались> - 0.
Рiшення гlрийнято.

4. .Щоповiдь Голови про lliяльнiсть Громадськоi ради при Хмельницькiй ОДА
протягом 2019-2021 рр.
Слrухаллt:
Ковальч,ук С.А. у своему вистуtri проаналiзував роботу Громадськоi ради при Хмельницькiй
ОДА 2019-202l рр., розповiв про ocHoBHi етапи дiяльностi Громадськоi ради та ii KoMiTeTiB,
напрями та форми роботи про едених засiдань, залучення представникiв локальних органiв
влади дlrя всебiчного та фаховогсl обговорення нагальних питань громади Хмельниччини,
членство у консультативно-дорадчих органах, а також повiдомив про кiлькiсть
пiдготовлених звернень та запитiв, отриманих листiв. Голова у своiй доповiдi визначив
ocHoBHi здобутки Громалськоi ради та подякував кожному члену ради за плiдну
незаангажовану робоry. Вказав на необхiднiсть розумiння суспiльством ролi i мiсця
iнститутiв громадянського сус iльства у вирiшеннi важливих питань регiону.

Висryпиллl:
Голови KoMiTeTiB фомадськоi рали висловиJIись щодо потреби продовження через Громадську
раду ефе,кт,ивноi взаемодii влад i громадськостi, tцо е передумовою для взаемно пiдсиленого
ефекту i крацого результату у вирiшеннi проблем регiону.



Голосували: про надання позитиt]ноi оцiнки роботi Громадськоi ради при Хмельницькiй ОЩД
2019-202I рр.
кЗа> - 21, кПроти> - 0, <Утримались> - 0.
Рiшення прийнято.

5. fIро затвердження Звiry про виконання Плану роботи Громадськоi ради за
вiдпрацьований перiод.
Сrryхали:
КапiтанеrцЬ с.в. повiдомиЛа присутНiм, щО про€кТ Звiry про виконання Плану роботи
громадськоi ради за вiдпрацьований перiод був надiсланий зазда,тегiдь yciM членам
фОМадСькоi ради для ознайомлеЕ,ня та под€}льшого обговорення, внесення змiн i доповнень.
Yci пропсlзицii щодО доповненЬ до Звiту, KoTpi надiйшли Вiд .тленiв ГромадськоТ рqди, було
BpiixoBaнo, а томУ доповiдачКа запропоНуваJIа затвердити Звiт про виконання Плану роботи
ГРОМадськоi ради за вiдпрацьований перiод та оприлюднити його на сайтi Хмельницькоi
одА.
Висryпили:
Голови KoMiTeTiB фомадськоi ради пiдтримали пропозицiю про з€Iтвердження вищезгаданою
Звiry.
Голосува.llи: затвердити Звiт про виконання Плану роботи Громадськоi ради за
вiдпрацьований перiод та оприлюiцнити його на сайтi Хмельницькоi ОДА.
кЗа> - 2l, <Проти> - 0, <Утримались> - 0.
Рiшення прийнято.

б. Про порядок передачi справ Громадськоi ради при Хмельницькiй О!А новому ii
складу.
С.lryхали:
Ковалъчук С.А. наголосив на BalKJпIBocTi безперервностi процесу наступництва громадських раlд
та необхiдностi продовжити цю трztд,{цiю, висунув пропозицiю передати yci справи (завершенi i
незаверIпенi) новому склrаду Гром4дськоi ради при Хмельницькiй ОДА 2021-202З рр. цм
продовження повноцiнноi роботи. Голова запропонував доручити Капiтанець С.В.
системirги:}рати документацiйно-iнформацiйну базу лiловодства Громадськоi ради 20|9-
2021r рр. ],а llередати if секретарю Громадськоi ради при Хмельницькiй ОЩА новоi каденцii
одразу пiсlrя його обранrrя на засiдаtrнi рuд" у новому складi.
Голосува.lIи: про доручення Капiтанець С.В. систематизувати документачiйно-iнформацiйну
базу дiловодства Громадськоi ради 2019-2021pp. та передати iT секретарю Громадськоi рада
при Хмелt,ницькiй О.ЩА HoBoi каденцii одразу пiсля його обрання на засiданнi рааи у новому
сшlадi.
<За> - 2 [, кПроти> - 0, <Утримались> - 0.
Рiшення прийнято.

Голова Громадськоi ради

Секретар

С.А. Ковальчук

Л.I. Маланчак


