
громадськот рали при
вlд

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рiшенням
Хмельницькiй ОДД
27 липня2О2l року

План роботи громадськоi ради при Хмельницькiй одА на 202lpiK
Напрями

дiяльностi Час (перiод)
виконання

Комiтет(и; аОЫru чле,
ГР, вiдповiдальний(i)

за виконанняI. Загальна
органiзаuill
роботи ГР

1. Загальне керБнйrцво гг

Протягом

року
Голова ГР,

Правлiння ГР,
KoMiTeT з питань

законностi, регламенту
та органiзачii роботи

громадськоi ради,
розвитку

громадянського
суспiльства та
iнформацiйноl'

дiяльностi роботи ГР

його проектiв.

Протягом
року

Голова ГР,
Правлiння ГР,

KoMiTeT з питань
законностi, регламенту
та органiзачii роботи

громадськоi ради,
розвитку

громадянського
суспiльства та
iнформачiйноi'

дiяльностi роботи ГР4. Контрол" й дотриманням
регламенту пiд час дiяльностi
KoMiTeTiB. правлiння, засiдань ради

Про,l,яl,ом

року
KoMiT,eT з питань

закоtlностI. регламенту
та органiзачii'роботи

громадськоi ради,
розвитку

громадянського
суспiльства та
iнформацiйноТ

лiяльностi роботи ГР
Секретар ГР

6. Ведення дiловодства Гр

Mepexci Facebook
коплiтет з питань

законностi. рег;rаменту
та органiзацil'роботи



громадськоi ради,
розвитку

громадянського
суспiльства та
iнформачiйноТ

дiяльностi роботи ГР
Заступник голови.
комl,ге-г з питань

законностi. регламенту
та органiзачii роботи

громадськоТ ради,
розвитку

громадянського
суспiльства та
iнформачiйноi

дiяльностi роботи ГР

8. Пiдготовка просктiв основних
локументiв з органiзацii лiяльностi
гр

Червень-
липень

Заступник голови,
KoMiTeT з питань

законностi, регламенту
та органiзацiТ роботи

громадськоТ ради,
розвитку

громадянського
суспlльства та
iнформачiйноТ

дiяльностi роботи ГР

Червень-
липень

9. Пiдготовка пропозицiй iз внесення
змiн та доповнень до основних
документiв (Положення про
комiтети та правлiння ГР, регламент
ГР) з органiзацiТ дiяльностi ГР

Голова. заступник
голови ГР

Червеньl 0. 1-IpoBe;leH ня консуJrьтацiй з

членами I'P щодо формування
KoMiTeTiB, визначення керiвного
керiвного складу та затвердження на

шому засiданнi
Липень1 1. Звернення до ХмельницькоТ

ОДА щодо забезпечення
примiщенням, технiкою для
здiйснення поточноТ дiяльностi

Голова, заступник
голови ГР, KoMiTeT з

питань законностi.

регламенту та

органiзачiТ роботи
громадськоТ ради,

розвитку
громадянського
суспiльства та
iнформачiйноТ

дiяльностi роботи ГР

Липень12. Вивчення питання tцодо

можливостi проведення прийому
громадян членами ГР. встановлення
графiку прийому та його

оприjIюднення

Липеньl3. Порушення питання перед ОЩА

щодо оновлення консультативних,

дорадчих та iнших допомirкних
органiв ОДА та структурних
пiдроздiлiв в частинi участi в них
членlв громадсько1

KoMiTeT з питаньЛипень14. Органiзацiя роботи щодо

Голова ГР

Голова ГР



виготовлення посвiдчень членьтр
законностi, регламенту
та органiзацiТ роботи

громадськоi ради,
розвитку

громадянського
суспiльства та
iнформацiйноi

дiяльностi роботи ГР
Голови *оri.йБ ГР

результатами розгляду питань на
засIданнях KoMiTer.iB ГР питань

IIротягом

року
Голови noriЙTiBTE

KoMiTeT з питань
законностi, регламенту
та органiзачiТ роботи

громадськоТ ради,
розвитку

громадянського
суспiльства та
iнформацiйноi

дiяльностi роботи ГР

результатами розгляду питань на
засiданнях ГР

Протягом
року

Секретар ГР,
Правлiння,

вiдповiдальнi за
пiдготовку та розгляд

Грулень Голови комiтйБ ГР

19. дналiз дшllьной роботи ГР та
результатамипiдготовка до звiту за

Грулень Голова ГР.
Правлiння,

KoMiTeT з питань
законностi, регламенту
та органiзачiТ роботи

громадськоi ради,
розвитку

громадянського
суспiльства та
iнформачiйноТ

дiяльностi роботи ГР

20. Робота iз-Йр"еrr"r,
IГС тоцо

Протягом

року

II. KoMyHiKa-
чiя з гро-
мадськiстlо

l. Взаемодiя з КоорлинацiЙЙ
KoMiTeToM громадських рад Украiни

Голова ГР.
перший заступник

|9д9д4 ГР, секретар ГР2. Здiйснення комунiкацiЙ
органiзачiями громадянського
суспiльства областi

вiдповiдно до
Положення про ГР та
на пiдставi окремих

рiшень ГР
3. Участь у громадських слуханнях,
що проводяться iншими органами
дерiкавноi влади та мiсцевого
самоврядування.



4. Натагодження спiвпрачi з ГР
хмельниччини та iнших областей

III. Формува-
ння пропо-
зицiй
хпtельницькiй
одА

1. Розроблення та подання власних
пропозицiй облдержадмiнiстрацii за
результатами опрацювання та
зауваiкень громадськостi щодо
дiяльностi ХмельницькоI О!А.

Протягом
року

вiдповiдно до
Положення про ГР та
на пiдставi окремих
рiшень ГР

2. Участь у роботi консультативних.
дорадчих та iнших допомiлсних
органiв. KoTpi функцiонують при
структурних п iдроздiлах
ХмельницькоТ О!А (по Mipi
оновJIення i запучення).

Протягом
року

Члени ГР, делегованi на
пiдставi окремих
рiшень ГР

3. Розгляд проблемних питань на
засiданнях Гр (чиlабо на засiданнях
KoMiTeTiB ГР) та вироблення
пропозицiй з Тх вирiшення, зокрема

Протягом
року

Про монiторинг, аналiз i контроль за
здiйсненням управлiння
бюд>ttетними коштами в межах
встановлених бюджетних
повно ва}кень ефективного та
рачi онального ви користання
бюджетн их коштiв. на,пежнот
органiзашii та коорлинацiТ роботи
роЗПорядникi в бюджетI]их коштiв
ни}I(чого рiвня та олерltсувачiв
бюджетних коштiв. а також tцодо
освоснtIя коштiв

Протягом
року

KoMiTeT з питань
регiона:tьного
економiчного розвитку,
фiнансiв,
iнфраструктури,
сприяння реформам та
взасмодiТ з

територiа,rьними
громадами

Про стан i перспективи вiдновлення
дiяльностi КП кАеропорт
Хмельницький>

Про дiяльнiсть булiвельних рад при
органах влади областi,

Про стан забезпечення соцiальним
житлом дiтей сирiт та дiтей,
позбавлених батькiвського
пiклування. вiдпtlвiдно до ЗУ "Про
lкитловий фонд соцiального
призначення" та Постанови КМУ вiд
2з.07.2008 ль 682.

Жовтень KoMiTeT з пи,гань
соцiа:tьно-гуман iTapHoi
сфери (охорона
здоров'я, материнства
та дитинства; ocBiTa та
наука; молодь, спорт та
туризм; соцiальний
захист та релiгiя;
взасмодiя з учасниками
бойових
добровольцями та
волонтерами).

Про сиr,уацiю, яка склалась iз
перенавантаженням учнiв.
Про необхiднiсть виконання
Порядку складання, розгляду,
затвердження та основних вимог до
виконання кошторисiв бюдrкетних

Вересень



установ. зокрема, у частинi

формування просктiв кошторисi.

Про перелачу майнових фондiв ПТУ
з державноi в комунальну власнiсть

та заборона на змiну цiльового

призначення земельних дiлянок.

Вересень

Про забезпечення функцii у сферi

захисту прав дiтей в сiльських,
селищних, мiських радах.

Серпень

Про органiзачiю охорони в

навча..Iьних закладах областi.

Серпень

Про органiзацirо груп подовя(еного
дня в навчальних закJIадах обласri.

Серпень

Про необхiднiсть посиJlення

вiдповiда,rьностi за розмiщення
iнформачiТ на сайтах закладiв освiти

вiдповiдно до ст.30 ЗУ "Про ocBiTy".

Жовтень

Про залучення громал (мiсчевих
cTapocTaTiB) до пiдготовки дiтей до
школи. .Щосвiд Теофiпольськоi
селищноi ради щодо пiдтримки
багатодiтних сiмей.

Вересень

Про створення пунктlв

взасмодопомоги (надання

гушrанiтарноI лопомоги) для сiмей.

якi опини.l1ися у склалних N(итт€вих

обставинах. у кожнiй громалi нашоТ

облас,гi.

Жовтень

Про можливiсть безкоштовного

виконання трансплантацiТ нирки в

умовах Хмельницькоi обласноi

лiкарнi.

Липень

Про популяризацiю основ донорства,
як велика благодiйнiсть в спасiннi
життя iнших людей.

Вересень

Про створення
вертикалi трансплант-координаторiв
(фахiвчiв, що булуть чiтко
контролювати покази та можливlсть
трансплантацiТ) та забезпечення
неухильного дотри мання
законодавства.

Листопад

Про створення системи реабiлiтацiТ
пацiснтiв пiсля трансплантацii, iх

соцiальну адаптацiю.

Грулень

Про необхiднiсть створення центру

променевоi терапii на базi

Вересень



хмельницького обласного
I IротиIlухли н ного цен.г
про приведення до свропейських
стандартiв умов перебування
пацiентiв та умов роботи медичного
персонаJIУ обласного
протипухлинного центру шляхом
реконструкцii сr.ацiонарних
вiддiлень заклад

Жовтень

Про вiдновл.п rrЦсruореrrн"1
мистецьких, кра€знавчих llремiй.

рибного патруля Хмельницькоi.
областi.

KoMiTeT з питань
природних pecypciB,
екологii та земельних
вiдносин, сiльськоt.о
господарства та
продовольства

прп стан oxopon" довкiлля
Хм е.ltь н ицькоi' об,qастi.

Серпень

Про резулотаrиЪо.едення операцii;
кНерест>

VI. MoHiTo-
ринг за
дiяльнiсr-lо
Хмельницькоi
одА

l . Здiйсненп" .ромадського
монiторингу за дiяльнiстю
хмельницькоi оflд в частрlнi:
- врахування Хмельницькою О[А
пропозицiй та зауважень
громадськостi;
- забезпечення прозоростi та
вiдкритостi дiяльностi Хме:rьницькоТ
оДА. доступу ло публiчноi'
iнформаrliТ. яка знаходиться у
володiннi Хмельницькот оlщ,
- дотримання Хмельницькою ОДА
Ilоло)(ень нормативно - правових
aKTiB. спрямованих на запобiгаtlня та
протидiю корупцiт.

Протягом

року
вiдповiдно до
Положення про ГР та
на пiдставi окремих
рiшень ГР

2. Провеле"п" .роruдоькоi
експертизи дiяльностi Хмельницькоi
О!А та громадськоi
антикорупцiйноi експертизи
проектiв aKTiB, якi розробляс:
Хмельницька о!А.

Протягом

року

частинi виконання програм i планiв.
роЗГЛяД)' проектiв та питань. а саме:

Про стан i п.р.пБЙ"*.-l*"*r*
економiчного розвитку
хмелыtиччини. Досвiд становлення i
розвиток територiальних громад
областi.

Серпень KoMiTeT з питань
регiонального
економlчного розвитку,
фiнансiв,
iнфраструктури,
сприяння реформам та

про пiлсумки соцiа,тьно-економiч-



ного розвитку областi за 9 мiсяцiв
202 1 року;
Про проект бюдх<ету Хмельницькоj.
gqдggri на 2022 piK

взаемодji'з
територiальними
громадами

Грулень

конкурсного KoMiTeTy з визначення
автомобiльних перевiзникiв намirкмiських та примiських
внутрiшньообласних маршрутах
загального користування, якi не
виходять за межi областi.

Жовтень

стан забезпе"епп" сучасним
медичним обладнанням закладjв
охорони здоров'я обrrастi.

KoMiTeT з n"raH"
соцi ально-гуман iтарноi
сфери (охорона
здоров'я, материнства
та дитинства; ocBiTa та
наука; молодь, спорт та
туризм; соцiальний
захист та релiгiя;
взасмодiя з учасникамибойових дiй,
добровольцями .tа

волонтерами).

Про функuiонування органiв працi та
соцiа,rьного захисту в умовах
децентра,riзацir'.

закладах охорони здоров'я.

ПРО контроль та
аналiз онкопрофоглядiв населення в

хмельницькiй
областi.
Про стан виконання розпорядження
щодо заборони забулови
приOереllсних зон.

Листопад KoMiTeT з питань
природних pecypciB.
екологii та земельних
вiлносин, сiльського
господарства та
продовольства

Про ситуацiIо з незаконними
смiттсзвацищами.

]Ковтень

Виконання рiшення РНБО uц
l 9.0З.202l року <Щоло стану справ у \ 

Грулень

Голова громадськоi Ради о.о.Чалюк


