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Рiшення зеtсiдання
Громадськоi ради при Хмельницькiй ОДА

вiд 13 травня 2C|2I року

Звiт про виконану ро{5оry ГромадськоIо радою при Хмельниliькiй
облдержадмiнiстрацlii за перiод 21.05.2019 р. - 13.05.2021 р.

СклаД фомадськоi tr)ади затверджено розпорядженням голови
Хмельницькоi ОДА вiд 14.05.2019 року J\Ъ ЗЗбl20l9-р. Своi повноI]аження
фомадська рада здiйснюе у вiцповiдностi до Полоlкення про фомадську раду
при Хмельницькiй державнiй адмiнiстрацiТ, затвердженого розпорядженням
голови ОДА вiд 18.07.2019 р.Ns 542l2019-p. Утворено 7 KoMiTeTiB з питань:
регJIаменту та органiзацii рс,боти фомадськоi ради; економiки, фiнансiв,
сприяння проведенню рефорлл та взасмодiТ з територiальними гро]йадами;
охорони здоров'я та соцiальнOго захисту; освiти, культури, молодi, спорту та
релiгii; екологii та природних pecypciB; паливно-енергетичного коN{плексу,
промисловостi, житлово-ком).нального господарства та пiдприемництва;
взаемодii з учасниками бойовшl дiй, добровольцями та волонтерами.

З метою iнформування громадян про дiяльнiсть Громадськсli ради
створено cTopiHKy у Facebook. Також затверджено Положення про комi,гети ГР
та 2 Плани роботи ГР на перiод каденцiТ ради.

Протягом звiтного перiоду вiдбулося 1В засiдань, де розшrIнуто i
обговорено понад 75 питань. З метою вирiшення цих питань членiами ГР
пiдготовлено 177 вiдповiдних звернень та запитiв за спрямуванням до голови
ОДА, голови обласноi ради, народних депутатiв Украiни, КМУ, Верховноi Ради
Украiни, Президента Украiни тоlцо. Отримано на адресу фомадськоi рlади 118
листiв. Профiльними комiтетами Громадськоi ради iнiцiювались та

розглядались на засiданнях I)ади питання з рiзних сфер життсдiяльностi
мешканцiв Хмельниччини за такими основними напрямами: еконо,мiчний,
соцiально-гуманiтарний та екологiчний. Найважливiшi з цих питань:

Економiчнuй напряtп.
Про Програму розвитку малого та середнього пiдприеlчIництва

Хмельницькоi областi на 20 |9 -i',020 роки.
Питання пiдготовки жрtтлово-комунального господарства областi до

роботи у зимовий перiод 2019-2,020 рр.
Про перспективи завершення реформи децентралiзацii у Хмелыrицькiй

областi та аналiз фiнансовоi спроможностi сформованих ОТГ за 9 мiсяцiв
2019 р.

Про необхiднiсть громадського монiторингу виконання дiючих
обласних/регiональних програмам розвитку у тому числi цiльовлrх, що
знаходяться на контролi обласноi ради.

Обговорення проектiв СтратегiТ розвитку Хмельницькоi областi на 202|-
2027 роки та Плану заходiв з iT 1lеалiзацii на 2021-202З роки.



Про фiнансування Комунальною
<Хмельницький обласний юспir.аль BeTepaHiB

некомерцiйного пiдпрlиемства
вiйни>.

Про монiторинг виконаFtня IfiльовоТ регiональноТ програми пiдlтримки
iндивiдуального житлового бiулiвництва на селi та полiпшення ж:итлово-
побутоllих умоВ сiлъського населення кВласний дiм> на 20l2-202t0 роки,
затверДЖеноТ рiшенням обласнtri Ради вiд 15 березня 2О|2 року j\9 1 1 -9l2|J12.

ПрО включення засновiених iнстиryтами громадянського суспiльства
пiдприс:мств у перелiк можливIлх отримувачiв фiнансово-кредитноi допсrмоги за
Програtиою розвитку малого i середнього пiдприемництва Хмельницькоi
областi на 202|-202з роки та ]]несення коректив щодо збiльшення кредитного
портфелю даноi програми.

про пiдвищення цiн/тарифiв на житлово-комунальнi послуги.
ПРО СТаН Пiдгсlтовки дорiг та дорожнього господарства ХмельничIlини до

роботи,у зимовий перiод 2020-i|.02| рр.
ПРО ХiД Виконан[uI Програми розвитку земельних вiдносин у Хмельницькiй

областi на 20 18-2022 роки.
М.Ожливостi рсlзвитку сош iального пiдприсмництва на Хмельниччинi.
С о цi all ь н о - zyM ан imuр н u il н а пряJи.
ПРО реалiзацiю проекry кПраво на ocBiry) у закJIадах охорони здоров'я

Хмельнlлцькоi областi.
АКтУальнi питання щодо удосконалення надання однор.lзовоi натуральноi

ДОПоМоги (пакунок малюка)) для покинутих батьками новонароджених.
Ilэо негативнi наслiдки реt|ормування мистецькоi освiти.
Цэо недопущенIuI с)тт€вого скорочення чисельностi праrцiвникiв

СТРУКryрних пiдроздiлiв з питань соцiальною захисry населення ра.йонних
адмiнiстрацiй Хмельницькоi облirстi, визначеною п. 2 примiтки 1 Постановiи КМУ
вiд 3 листопада 20]19 р. JФ92б ,,Про BHeceHHrI змiн до деяких постанов t(MY та
скасування Постанови КМУ вiд ]|9 червнJI 20|9 р. J\Ъ746>.

Про вжиття Головним управлiнням ДСFIС у Хмельницькiй областi
превентIIвних заходiв та проведе]ння перевiрок закладiв освiти, охорони здоlrов'я та
соцiальноТ сфери щодо пожежноi безпеки з метою недопущення ситуацiй з
пожежен) подiбних до тiсi, що ст€Lлася в Одеському коледжi економiки, права та
готельно-ре сторанно го б iзне су,l .рудо 20 |9 року.

Про створення Нагляд,эвих (пiклувальних) рад при комунальних
некомерцiйних пiдприемствах }.мельниччини у галузi охорони здоров'я.

Проблемнi пиr:ання оргаIliзацii навчалъно-виховного процесу в осIзiтнiх
заклада}: Хмельницькоi областi в умовах пандемiТ Covid-19.

Пllо особливостi функцiонування Хмельницькоi обласноi органiза.цii То-
вариства Червоного Хреста Украiни.

Про стан виконання Постlлнови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 27.ОЗ.2019
J\Ъ309 кПро затвердження Псrрядку використання коштiв, передбачених у
державному бюджеr,i для здiiiснення реабiлiтацii дiтей з iнвалiднiс,тю>> у
Хмельнлrцькiй обласr:i,

Пtrtо стан забезпечення пожежноТ безпеки у закладах освiти, окорони
здоров'я та соцiальноТ сфери у Хмельницькiй областi.



Перспективи створення громадських рад при виконавчих KoMiTeTax
мiсцевих рад областi.

щосryпнiсть послуг протезування та реабiлiтацii уrасникiв дто в
Хмельницькiй областi.

Еколоziчнuй напряtп.
про ефективнiсть та с],ан виконання заходiв <програми боротьби з

амброзiею полинолистою та iншими бур'янами У Хмельнйцькiй областi на
2018-2022 роки>.

Про екоЛогiчний стан вод]ilх pecypciB (поверхневих водойм) та оренду вод-
них об'скгiв областi.

Про негативний вплив дi.яльностi ТОВ <Понiнкiвська картонно- паперова
фабрико) на стан вод р. Хомора.

Про проблеми прибережних
хмельниччини.

смуг та мелiоративних каналiв

Щобудова З-го та 4-го енергоблокiв ХАЕС: проблемнi питання та можливi
ризики.

на засiдання фомадськот ради запрошувалиая та були присутнi голова
ОДА i йОГО ЗаСТУПники, посадовi особи департаментiв економiчного розвитку,
промисловостi та iнфраструктури; соцiального захисту населення; охорони
здоров'я; освiтИ та науки; агропромислового розвитку; природних pecypciB та
екологii; управлiнь молодi та спорту; культури, нацiональностей, релiгiй та
ТУриЗМУ; житлово-комунального господарства; iнформацiйноТ дiяльностi та
комунiкацiЙ з громадськiстю; к)ридичного вiддiлу апарату Хмельницькоi ОДД,
вiддiлу з питань персоналу та нагород апарату Хмельницькоi ОДА; сектору
ДОСryПУ ДО пУблiчноi iнформацiI, а також керiвllики Щержавноi екологiчноТ
iнспекцii у Хмельницькiй областi, Головного управлiння
ЩеРжпроДспоживслужби в Хмельницькiй областi, Головного управлiння !СНС у
Хмельницькiй областi, Регiонального офiсу водних pecypciB, Держпiдпри(]мства
<<ХМельницький обласний фо"д пiдтримки iндивiдуального житJIового
бУдiвництва на селi>>, Регiонального фоrду пiд,гримки пiдприемнI{цтва по
Хмельницькiй областi, ТОВ кПонiнкiвська картонно-паперова dlабрикa>,
Хмельницького центру розвитку мiсцевого самоврядування, Служби
автомобiльних дорiг у Хмельни,цькiй областi, Головного управлiння !ержавноi
казначейськоi служби Украiни у Хмельницькiй областi, Головного упраlзлiння
Щержгеокадастру, Хмельницького обласного вiддiлення Фонду соцiального
захисту iнвалiдiв, Хмельницького державного експериментального протезно-
ортопедичного пiдприсмства, Хмельницького вiйськового госпiталю;
представники iнститутiв грома2Iянського суспiльства. Пiд час таких зустрiчей
члени фомадськоi ради висловJIювали cBoi зауваження та вносили пропозицii з

вирiшення проблем мешканцiв областi i удосконаленню роботи структурних
пiдроздiлiв ОЩА. Також проводилось громадське обговорення 14 розпоряджень
голови ХмельницькоТ ОДА.

З метою активiзацii iнстиlутiв громадянського суспiльства областi 2б ве-

ресня 2019 силами ГР проведено Форум громадськI.Iх рад Хмельниччини <фо-



МаДа, Влада, дiалог), до участi у якому були запрошенi представники ycix щаб-
Лiв влади Хмельниччини, iнститутiв громадянського суспiльства, громадських
Рад СУсiднiх областеЙ, керiвнлlки Координацiйного KoMiTeTy громадських рад
украiни та народнi депутати Bill Хмельницькоi областi. Громадською радою пiд-
Готовлено Меморандум про спiвпрацю мiж громадськими радами при обласнiй
Та РаЙонНих державних адмiнiстрацiях, обласною та районними державними
адмiнiстрацiями, органами мiсцевого самоврядування.

На Форумi членами KoMiTeTiB ГР було озвучено низку зазначених нижче
проблем.

KoMiTeT з питань економiки, фiнансiв, сприяння проведенню реформ
та взаемодii з територiальними громадами:

Незадовiльний стан розвитку сiльських територiй ХмельницькоТ областi.
Проблема фiнансовоi спроможностi сформованих ОТГ.
Лiквiдацiя I_{НАПiв при райдержадмiнiстрацiях та скорочення ш,гатноi

чисельностi адмiнiстраторiв т€lких центрiв без одночасного створен,ня таких
центрiв в ОТГ.

KoMiTeT з питаIIь охорони здоров'я та соцiального захисту:
Медична реформа. Рефор.ма вторинного рiвня.
Щеiнституалiзацiя iнтернатних закладiв, створення системи патронатного

вихованн я та будинкiв сiмейноr,о типу.
Забезпечення доступностi споруд для маломобiльних верств населення.
Соцiальне забезпечення i пiдтримка незахищених верств населенI{я.
Проблема всиновлення та пiдтримки покинутих дiтей в областi.
KoMiTeT з питань освiти, культури, молодi, спорту та релiгiТ:
Вiдсутнiсть фiнансування державою дошкiлля, позашкiлля; пiдняття

зарплат працiвникам даних закладiв iнiцiюсться державою, але не
пiдтримуеться фiнансово (вiдсутня державна субвенцiя на заклади дошкiльноi i
позашкiльноi освiти).

Невчасне прийняття MiHicTepcTBoM освiти i науки Украiни рiшень
стосовно форшl здобуття освiти (особливо у старшiй школi).

Невирiшенiсть питання вiднесення посад TpeHepiB ДЮСШ до перелiку
посад педагогiчних працiвникiв (низька заробiтна плата).

KoMiTeT з питань екологii та природних pecypciB:
Необхiднiсть проведення заходiв для покращення стану рiчок в областi, У

першу чергу, модернiзацiя (будiвництво) очисних споруд стiчних вод.

Оптимiзацiя системи поводження з вiдходами, у першу черry будiвниЦтво
сучасних полiгонiв та смiттспереробних заводiв.

Вивезення з територii областi небезпечних вiдходiв - непридатних та
заборонених до використання засобiв захисry рослин.

Оптимiзацiя природно-заповiдного фо"ду областi.
KoMiTeT з питань паливно-енергетичного комплексу, промисловостi,

житлово-комунального госпоlIарства та пiдпри€мпицтва:
Необхiднiсть запровадження в областi iнституту бiзнес-омбудсмена.
Потреба створення на веб-сайтi Хмельницькоi ОДА рубрики кСем,iнарИ

для бiзнесу> для розмiщення iнформачii вiд контролю чих орган,iв щодо



тематики ceMiHapiB, да,ти та мiсця проведення.
Незадовiльний стан дорiг,
koMiTeT з питань регламенту та органiзацii роботи Громадськоi ради:
Неналежне виконання Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 3 лис-

топада 2010р. J\9 99б кПро забезпечення участi громадськостi у формуваннi та
реалiзацii державноi полiтики> (iз змiнами та доповненнями).

незадовiльний стан комунiкацii (вiдсутнiсть добре н€шагодженого :rBopo-
тного зв'язку) влади iз представниками iнститутiв громадянського суспi;rьства
(активною громадськiстю) в об.цастi.

ВiДСУТнiсть чiткого механiзму сприяння формуванню, навчанню та роз-
витку органiзацiй громадянського суспiльства.

З МеТОЮ роЗвитку громадянського суспiльства та формування ГР у райо-
НаХ Областi Головою ГР iнiцiйовано та здiйснено робочi поiЪдки у районнi
ЦеНТРИ, Де ВiдбУлися знаЙомстI]а та налагодження комунiкацii з активною гро-
мадськiстю Хмельниччини.

Члени ГР взяли участь у низцi заходiв. Зокрема: III МiжнародноNtу еконо-
МiЧНОМУ фОрУмi кIнвестицiйнi можливостi Хмельниччини>; Регiональному кру-
ШОМУ Столi <Заходи змiцненнll довiри мiж органами влади та органiзацiями
ГРОМаДяНського суспiльство>; виТзному засiданнi KoMiTeTy пiдприемцiв малого
Та СеРеДНьОго бiзнесу при Торг,ово-промисловiй палатi Украiни на тему <Мiж-
нароДна торгiвля та iHcTpyMeHTI4 торговельного захисту для малого та середньо-
го пiдприсмництва (МСП) та оllганiзацiй з пiдтримки бiзнесу>; Онлайн-нарадi,
органiзованiЙ MiHicTepcTBoM розвитку громад та територiй УкраТни за пiд,грим-
ки експертiв групи радникiв з впровадження державноi регiональноТ полiтики
Програми <U-LEAD з европою); засiданнях постiйноi Робочоi групи з розроб-
ки проекту Стратегii розвитку Хмельницькоi областi на 202I-2027 роки; Форумi
<!ень молитви за сирiт>; КругrIому столi, органiзованому Хмельницькою ОДА
та Хмельницькою обласною радою з приводу заходiв, присвячених вiдзначенню
75 роковин початц депортацii УкраТнцiв з Польtцi; Форумi за участю директо-
piB мистецьких шкiл та .tленiв фокус-групи з Мiнiстерства куJIь,гури :] питань

реформування початковоi мистецькоТ освiти та проблем з iT впровадхtення; Кру-
шому столi з питань профтехосвiти на базi Воло.lиського лiцею :]а участю пред-
ставникiв бiзнесу, учнiв i працiвникiв лiцею та прещстOвникiв обласног,о депар-
таменту освiти i науки; Круглом.у столi з питаtIь перспектив розвитку фiзичного
виховання i спорry у Волочиському раЙонi; Форумi <КонституцiЙний процес в
YKpaiHi: вiдкритий дiалог з громадянами)); Всеукраiнських ocBiTHix проектах
<Вища Полiтична Школа>>, <<Yоuпgrеfоrmеrs LAB>, <Академiя полiтичноТ ocBi-
ти>; Податковому конгресi; XIII Пленумi Правлiння Спiлки eKoHoMicTiB Украiни
<Сучасна соцiально-економiчна динамiка: реалii та перспективи для УкраТни>>,

тощо.
Голову фомадськоi ради Ковальчука С.А. включено до складу Колегii

обласноi державноi адмiнiстрацii, на засiданнях якоi порушувались найбiльш
болючi та проблемнi питання рiзних сфер життсдiяльностi областi. Голова ГР
також ввiйшов до складу Ради громадських рад Украiни. Члени ГР вклtоченi до



СКЛаДУ Госпiтальноi ради Хмельницького госпiтального округу та деяких
дорадчих органiв, KoTpi функцiонують при структурних пiдроздiлах ОДА,
ЗОКРеМа: KoMicii по розшяду питань з надання грошово,[ допомоги громадянам,
якi потребують дороговартiсного лiкування; Робочоi групи з питань сприяння
ПРОВеДеННЮ КОЛеКТИВниХ ПереГоворiв; Координацiйноi ради з питань сприяння
розвитку громадського сусп,iльства; Коорлинацiйноi Ради зi сприяння
фОРМУванню регiональноi еко;rогiчноi мережi, розвитку заповiдноi справи та
ЗбеРеження бiорiзноманiття при облдержадмiнiст,рацii; KoMiciT з визначення
канДидатур на присудження Хмельницькоi обласноТ премii iMeHi I\4иколи
ЩаРманського в галузi освiти та науки; KoMicii з питання лiцензування ocBiTHboi
ДiЯЛЬНОСтi закладiв освiти областi; Ради з визначення кандидат},р на
ПРИСУДження обласноi премii у сферi фiзичноi куllьтури ,га спорту за вагомий
вне сок у розбудову ф iзкультур н о- спортивно го руху.

За звiтний перiод 16 членiв ГР рiшенням ради були делегованi до складу
КОНКУРСНих комiсiЙ з обрання 11 керiвникiв обласних закладiв охорони здсlров'я.
OKpiM цього, члени ГР брали участь у роботi: конкурсноi KoMiciT з вiдбору
кандидатiв на посаду директора Полянськоi ЗОШ I-III ст., КопачiвськоТ ЗОШ I-
III ст. Волочиськоi ОТГ; конкурсноТ KoMicii з обрання директора Волочиського
iсторичного музею; KoMicii щодо розподiлу кош,гiв субвенцii з .Щеlrжавного
бюджеry на придбання житла або призначення грошовоТ компенсацiТ на житло
дiтям-сиротам, дiтям, позбавленим батькiвського пiклування та особам з ik
числа у Волочиському районi.

Голова Громадськоi ради
при Хмельницькiй ОДА Сергiй КОВАЛЪЧУК


