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протокол м 2
засiдання громадськоТ ради

хмельн и цькiй обласнiй державIl iй адм iHicTpa uii

року м. Хмельницький,
майдан Незалехtностi,

будинок Рад
облдержадм i нiстрацiя,

каб.1 14

Присутнi: 26 чол. (з них 4 онлайн)

Вiдсутнi: Сапелкiна ю.в., !онець А.л., Хоменко м.в,, Гаврилюк г.в.,
Хулзiнський В.А., Кравчук о.л., осипенко I.B., Козловський р.в., Танащук Л.В.

Запрошенi:
МихайлОва IHHa Григорiвна - директор !епартаменту iнформачiйноТ дiяльностi,
культури, нацiональностей та релiгiй ХмельницькоТ обласноТ державноТ
алмiнiстрачii.
!етковський Костян,гин Володимирович - застуtIник директора - начЕUIьник
УПРаВЛiННЯ !еПартаМенту iнформацiйноТ дiяльностi, культури, нацiональностей
та релiгiй Хмельницькоi обласноi державноТ адмiнiстрацii.
АрхiповиЧ Тетяна МиколаiЪна головний спецiалiст вiддiлу аналiтики та
КОМУНiКаЦiЙ Управлiння iнформацiйноТ дiяльностi та аналiтики Щепартаменту
iНфОРМаШiЙноТ дiяльностi, культури, нацiональностей та релiгiй обласноТ
державноТ адмiнiстрацiТ.

Слухали:
ЧаЛЮК О.О. ПОВiДОМиВ, llto в другому засiданнi громадськоi рали бере улrасть 26
ЧЛеНiВ (З них 4 онлайн) з 35; 9 членiв рали вiдсутнi на засiданнi з поважних
ПРиЧИн; засiдання с правоможним. Такояt Чалrок О.О. запропонував роботу
засiдання гIровести за наступним порядком денним:
l. Про сиryацiю, яка скJIЕшась iз перенавантаженням учнiв.

Допов idач : О_пьzа Яневчч-Феduu.tuна
2. 11ро iнформування населення областi щодо мо)tливостi безкоштовного

виконання трансплантацiТ нирки в умовах ХмельницькоТ обласноТ
лiкарнi.
tоповidач: Олексiй ПiOл,lурняк

З. Про вiлновлення (створення) мистецьких, краезнавчих премiй.
lоповidач : В imапiй Mixалевськuй

4. Про повернення !нiстровського водосховиrца до територiальних
повн оважень рибного патруля Хмельницькоi областi.
lоповidач: IpuHa Прокопець

5. Про план робоr,и громадськоТ ради на 202l piK.

lопов idач : В iKtпор /Joвбуu,t
6. Про розгляд просктiв розпоряджень голови ОДА в межах повноважень



громадськот ради.
lоповidач: Серziй Хома

7, Про навчання дiтей учасникiв АТО.
lоповidач: Днdрiй Трубаснко

8. про проведення в областi Всеукраr'нського кiнофестивilJIю.
lопов i dач : Косmянmuн !еmковс ькuй

9. Рiзне.
9.1 Про зверНення редакцiТ газети кВечiрнiй Кам янець)).

lоповidач: Олеz Чапюк
9,2 Про заходи з нагоди 30-i рiчницi незzL,Iежностi УкраТни.

lоповidач : I нна Мuхайло ва
9.з Про визначення дати lrроведенння чергового засiдання Гр.

.Щоповidач: Олеz Чалюк

Голосували: про взяття за основу
громадськоi
<За> - 26, <Проти>>

Рiшеltня прийllято.

проекту порядку денного другого засiдання

Ради,- 0, <Утримались> - 0.

голосували: про прийняття В цiлому проекту порядку денного другого
засiдання громадськоТ ради.)6, кПроти> - 0, <<Утримались> - 0.
Рiшення прийняr-о.

l. Про ситуацiю, яка склалась iз перенавантаженням учнiв
Слухали:
ЯНеВИЧ - Федишина О.О. поiнформув€Lла членiв громадськоi ради про ситуацiю
ЩОДО переванта}кення учнiв. Коротко ознайомила присутнiх з одним iз
клIочових Документiв в галузi освiти - Щержавним стандартом базовоi середньоi
освiти та Типовою освiтньою програмою. Наголосила, що в Щержавному
стандартi освiти зчвначено, що години фiзичноТ культури не враховуються пiд
Час визначення гранично допустимого навччLльного навантаження учнiв. Поряд з
,гим, згiдно ЗУ <<llpo фiзичну культуру)), цей предмет с обов'язковим, кiлькiсть
ypoKiB t{e MeнtlIe З разiв на тиiltдень. Вiдповiдно, учнi щотижня перенавантаженi
зайвими З годинами, що негативно впливае на Тх психоемоцiйний стан та
призводить до емоцiйного вис}{аження.

Виступили:
Жеведь I.0. запропонував у зв'язку iз ситуацiсю, яка склаJIася, звернутися до
MiHicTepcTBa молодi та спорту Украiни для внесення змiн в !ерiкавний стандарт
освiти, в частинi обов'язкового врахування годин фiзичноТ культури при
визначеннi гранично допустимого навантаження на учнiв.
Гамалiй А.В. запропонував звернутися до МОН щодо надання aBToHoMiT
навчальним закладам затверджувати на педагогiчнiй ралi в рекомендованих
межах ТиповоТ ocBiTHboT програми обсяг навчаJIьного навантаження на учнiв.



Щовбуш В.В. порекомендував звернутися iз пропозицiями внести змiни в

ffержавний стандарт освiти ло Прем'ер MiHicTpa УкраТни, KoMiTeTy Верховноi
рuди Укратни з питань освiти, науки та iнновацiй, народних депутатiв Украiни,
якi входять до мiжфракцiйноi депутатськоi групи <За Хмельниччину).

Голосували:
- ПРО ЗВерНення до MiHicT,epcTBa мо"rlодi l,а спорту УкраТни для внесення змiн в

flер>rtавний стандарт освi,ги, в часr,инi обов'язкового врахування годин фiзичноТ
КУЛЬТУрИ При визначеннi гранично допустимого навантаження на учнiв.
- Про ЗВерНеННя до МоН УкраТни щодо надання aBToHoMiT навчальним закладам
Затверджувати на педагогiчнiй радi в рекомендованих межах Типовоi ocBiTHboT
програми обсяг навчаJIьного навантаження на учнiв.
- Про ЗВернення iз пропозицiями внести змiни в !ерлсавний стандарт освiти до
ПРем'ер MiHicTpa Украiни, KoMiTeTy Верховноi Ради УкраТни з питань освiти,
науки та iнновацiй, народних депутатiв Украiни, якi входять до мiжфракцiйноТ
депутатськоТ групи <За Хмельниччину).

26, <Проти>> - 0, кУтримались> - 0.
Рiшеltllя прийltято.

2. Про illформуваItllя llаселеIlllя областi щодо можливостi безкоштовного
викоlIаl|Iiя Tpalrct1.1lattTaцii trирки в умовах Хмельницькоi обласноi лiкарнi.
Слухали:
Пiдмурняк О.О. зауважив, що вiдповiдно до вимог чинних нормативно-
правових aKr-iB у КНГl (ХОЛ)) ХОР створено yci передумови для запровадя(ення
трансплантацii' як методу лiкування, в першу чергу, трансплантацiТ нирки. А
саме: отримана лiцензiя на провадження медичноi практики за спецiальнiстю
трансплантологiя; в лiкарнi е посада та працюе лiкар-трансплантолог; в лiкарнi е

лiкар трансплант-координатор, який один з перших в YKpaTHi пройшов курси
спецiалiзацiТ з трансплант-координачiI. Вiддiлення анастезiологii та iнтенсивноТ
терапiТ оснашено аналiзатором газiв KpoBi, що необхiдно для констатацiТ cMepTi
мозку людини, а у кабiнетi УЗ дiагностики с УЗ апарат з доплером, що дозволяе
виконувати транскранiальну доплерографiю як етап констатацiТ cMepTi мозку
людини. В лiкарнi дiе наказ, який регламентус дiТ лiкарiв-анестезiологiв,
нейрохiрургiв та неврологiв в частинi констатацiТ cMepTi мозку. У 20l9 рочi у
BAIT КItП (ХОЛ)) ХОР дiагttостовано та пiлтверл>кено l2 випадкiв cMepTi.
повiдомив, що на теренах Хмельницькот областi перебувас бiльше 300 пацiснтiв
на замiснiй терапiТ шляхом хронiчного гемодiалiзу. Серед них близько l00
пацiснтiв € потеt{цiйними iлеальtlими кандидатами-реципiснтами на донорську
нирку. Близько В0 пацiснтiв мають хронiчну хворобу нирок на додiа,riзному
етапi та булуть потенцiйними кандидатами на трансплантацiю.

Виступили:
Гамалiй А.В, запропонував звернутися до !епартаменту охорони здоров'я iз
пропозицiсю проведення онлайн зустрiчей для iнформування потенцiйних
пацiентiв, якi е кандидатами-реципiентами на донорську нирку, щодо
трансплантацiТ нирки на теренах ХмельницькоТ областi.



матусова о.А. запропонувала зробити збори лiкарiв, щоб донести алгоритм
програми по трансплантацiт нирки, аби вони змогли комунiкувати та надавати
консультацiю пацiентами, якi потребують трансплантацii.

Голосували:
- Про звернення до !епартаменту охорони здоров'я ходА з пропозицiею
створення вертикаJli вiдповiдних трансплант-координаторiв, якi повиннi
повiдомлятИ прО пацiента з потенt-(iйною можливiстю лiагностування cMepTi
мозку людини.

- Про створення iнiцiативноТ груп и при !ОЗ iз 3-5 фахiвцiв та створення посади
головногО позаштаТного спецiал icTa !ОЗ з питань транспланткоординацiТ.
- Про створення необхiдних умов в закладi для типування лонорiв.
- ПРО НеОбХiДНiСТЬ СТВоренНя стратегiТ пiслятран.ппu.,ruцiйного ведення

26, <Проти> - 0, <Утримались> - 0.
Рiшення прийнято.

3. ПрО вiдновлення (створеrlня) мистецьких, кра€знавчих премiй.
Слухали:
Мiхалевський B.I]. поiнформував про заснування в листопадi 199З року першоТ
премiт у галузi культури i мистецтва. Також повiдомив. що в серпнi zооц pony
розпорядженням гоJIови одд оновлено офiчiйнi документи шодо встановлення
7-ми обласних премiй, якi вручаються Щорiчно напередолнi !ня Незалежностi
УкраТни, а саме: Премiя iM. К)хима Сiцiнського, премiя iM. Костянтина
LIJироuьКого, преМiя iM. МелетiЯ Смотрицького, премiя iM, Микити Годованця,
премiя iM. Владислава Заремби, премiя iM. В'ячеслава Розвадовського, премiя
iM. Петра Бучинського. Зауважив, що кандидатури на здобуття обласних премiй
висуваються структурними пiдроздiлами О!А, мiсцевими органами виконавчоi
влади, органами мiсцевого самоврядування, а також установами, органiзацiями
Bcix форМ власносТi, об'еднаннямИ громадян, творчими колективами. Особам,
ЯКИМ ПрисУДжена премiя, виплачусться грошова винагорола (500_1000 грн.), а
такоЖ вручастьСя диплоМ лауреата та медаль. KpiM цього, засновано обласну
ПРемiЮ iM. Тараса Шевченка, премiю iM. Павла Фараонова, премiю iM. Миколи
!арманського, премiю iM. ,Дмитра Прилюка, премiю iM. Миколи Федунця.
ТаКИМ ЧИноМ, на сьогоднi icHye \2 обласних премiй в галузi культури i
мистецтва, освiти, науки та журнсLлiстики.

Голосували:
про звернеt{ня ло Хмельницькот облдержалмiнiстрачiт шодо:
- ВiДнОвлеНня з 2022 року 6-ти премiй iз фiнансуванням 2-ох мiнiмzшьних
ЗаРПЛаТ На l сiчня поточного року, а саме: iM. Юхима Сiцiнського,
iM, КОстяНтина Широцького, iM. Мелетiя Смотрицького, iM. Петра Бучинського;
- ЩОДО ПереТВорення обласноТ премii iM. Микити Годованця у Всеукраiнську
премiю iM. Микити Годовзнця у галузi лiтературноi дiяльностi та популяризацiТ
УкраТнськоТ мови в розмiрi 5-ти мiнiмальних зарплат на 1 сiчня поточного року;
щодо оновлення вiдповiдних Положень про премii;



- шодо створення ХмельницькоТ обласноi премiТ iM. Миколи Магери за
лiтературнi твори для дiтей (1922-2008, письменник, сlсвiтянин, просвiтянин, 1

ВеРеСНЯ 2022 РОкУ - 1 00 poKiB вiд дня народження) 2 мiнiма_гtьнi зарплати;

- Щодо фiнансування ювiлейних заходiв з нагоди l00-1liччя вiд дня народження
Миколи Магери (вересень 2022 р., 100000 грн): обласне культурно-освiтне
СВЯТО (м. !УнаТвцi, ХГПА, обласний лiтературний музей, бiблiотеки), обласнi
Магерiвськi читання (проходять щорiчно в рiзних районах областi на базi
ДИТяЧих бiблiотек. Коорлинатор - Хмельницька обласна бiблiотека для дiтей iM,
Т, Шевченка) та видання повного зiбрання TBopiB.)

0, <Утримались> - 0,
Рiшlеtlllя прийllято.

4. Про повернення flнiстровського водосховицlа до територiальних
повllоважен ь рибllого патруля ХмельницькоТ областi.
Слухали:
Прокопець I.I. повiдомила, що 01.08.2019 наказом Щержрибагентства Украiни
J\'9 317 <Про внесення змiн в додаток до наказу Щержри,багентства вiд 06.02,20lЗ
року)) з пiд контролю Управлiння !ержавного агентств1lрибного господарства у
Хмельницькiй областi було виключено !нiстровськ,э водосховище та його
стометрову прибережну смугу, а забезпечення дiяльностi на зазначенiй
територiТ передано Управлiнню Державного агентства рибного господарства у
Чернiвешькiй областi. Це призвело до незаконного, неконтрольованого та
непiдзвiтного рибальства на територiт Хмельницькот областi. Враховуючи
iнформачiю. отриману вiд Управлiння /{ержавнсlго агентства рибного
господарства у Хмельницькiй областi, за перiол роботи з 29.12.20l8 до
01.08.20l9 р. на !HicTpoBcbкoMy водосховишi було зафiксовано l54 випадки
порушення природоохоронного законодавства та завДано збиткiв на суму 89
233, 00 грн. та вилучено сiткоснастевих матерiалiв заг€цьною довжиною: 1

261,00M.
Прокопець LI. дода_па, що громадськiсть стурбована подальшою долею
Щrriстровського водосховиша та його прибережнсlТ смуги на територiТ
Хмельницькоi область. ЗапропонуваJIа звернутись до !ержрибагентства
укратни п{одо необхiдностi внесення змiн у райони дiяльностi його
територiальних органiв, а саме, забезпечення дiяльностi Управлiння у межах
адмiнiстративноТ територiТ ХмельницькоТ областi без виключень,

Голосували:
Про звернення до N4iHicTepcTBa аграрноТ полil,ики i продовольства,

Щержрибагентства УкраТни, народних депутатiв УкраТни вiд Хмельниччини
шlодо необхiдностi внесення змiн у райони дiяльно,этi його ,гериторiальних

органiв, а саме, забезпечення ltiяльностi Управлiння у межах адмiнiстративнот
областi без виключень.

0, кУтримаrrись)) - 0.

РiIrlенtlя прийltято.

5. Про плаtt роботи громадськоТ ради rla 2021 piK.



Слухали:
!овбуш В.В. доповiв про пiдготовку проекту плану ро(5оти громадськоТ ради на202l piK, зокрема, про його структуру, змiсiовне напо]внення, зв'язок з iншими
документами та розробками. Наголосив на необхiднrэстi затвердя(ення цього
плану у найкоротшi термiни, aJIe з обов'язковим внесенням деяких доповнень та
технiчних гIравок.

Виступили:
Голови KoMiTeTiB пiдтримали пропозицiю
громадськоТ ради на2021 piK iз врахуванням

Голосували:
Про затвердженr{я плану роботи громадськоТ
внесених правок.

ради на 202l piK iз врахуванням

26, <Проти>> 0, <<Утримались> - 0,
Рiшення прийнято.

б. Про розгляд просктiв розпоряджень голови одА в межах повноважень
громадськоi ради.

Слухали:
хома С.в. доповiв щодо просктiв розпоряджень голови одд, а саме:

про затверд}кення тарифiв на платнi медичнi tIослуги, шо надаються
комунальним некомерцiйним пiдприсмством <хмельницький обласний центр
слуlсби KpoBi>;

- Про нову редакцiю Поло>ltення про Хмельницьку обласну премiю iMeHi
Миколи !арманського в галузi освiти та науки;
- ,,Про LIoBy релакшiю Поло>кення про

щодо затвердження плану роботи
внесених правок.

алмiнiстрачiТ
життя).

редакцlю l Iоло>кення про премiкl обласноi лержавноI
кза вагомi досягнення молодi у рiзних сферах суспiльного

Голосували:
Про схваJIення зазначених просктiв розпоряджень голови одА.
<<За> - 26, кПроти> - 0, кУтримались> - 0.
Рiшенtlя прийllято.

7. Про навчаllllя дiтей учасникiв АТО.

Слухали:
Яневич-Федишина О.О. доповiла замiсть Трубаенка A.z\., оскiльки у нього був
ПОГаНИЙ ОнлаЙн зв'язок. ПоiнформувчLла про те, шо Хме.ltьницька область займас
ОДНе З перших мiсць по кiлькостi загиблих, поранених в зонi проведення
АТО/ООС. На сьогоднi матерi-одиночui утримувати дЕ}ох дiтей i бiльше дуже
ВаЖко. Тому запроlrнувzlпа на базi однiеi з шкiл в обласному центрi створити
шкоЛу з поглибленим вивченням фiзичноТ та вiйськовоi пiдготовки, яка в
подzLльшому перетвориться в лiцей. В прiоритетi дiти учасникiв бойових дiй.



затратна частина на утримання данот територiт невелика, аJIе с можливiстьоб'сднати навколо такого навчаJIьного закладу Bcix громадських органiзацiйBoiHiB Ато/оос, З вiйськовими частинами MicTa можна вирiшити питання
форменого одягу, а з навчЕL'ьним закладом (нАдпсу) питанняпрофпiдготовки.

Голосували:
про звернення до Хмельницькот облдержадмiнiстрацii щодо
стI}орення школи з поглибленим вивченням фiзичноТ та вiйськовоi
яка в под€Lтьшому перетвориться в лiцей, на базi однiст з шкiл в
uerrTpi.
<<За> - ?6. <Проти>> - 0, <Утримались>>
Рiruеtlня прийнято.

пропозицiТ
пiдготовки,
обласномч

J

0.

8. Про проведення в областi Всеукратнського кiнофес.гивалю.
Слухали:
!етковський к.в. поiнформував про проведення в областi Всеукратнського
кiнофестивсLлю за пiдтримки одА та !ержкiно. Зазначив, що в рамках
фестивалю вiдбуватимуться рiзноманiтнi заходи-покази, майстер-к ласи,
семiнари, дискусii. ЗапропонуваВ долучитисЯ та надатИ органiзачiйну,
iнформачiйну лопомогу.

Голосували:
про взяття до вiдома iнформачiт про проведення в областi Всеукратнського
кiн,эфестива-пю та, по можливостi, долучення до органiзацiТ заходу.
<За>> - 26, <Проти>> - 0, <<Утримались>> - 0.
Рiшlеllllя прийlrято.

9. Рiзllе.
9.1 ПрО зверllеllIrя релакцiТ газети <Вечiрrliй Кам'яllець)).
Слухали:
чалlюк о.о. ознайомив iз зверненням редакцiт газети <вечiрнiй Кам'янець)) та
зауважив, Що потрiбно з метою вивчення умов збереження духовних,
iстсlричних та культурних цiнностей в !ержавному iсторичному музею
зап,эвiднику та вивчення можливостей застосування цифровiзацii об'ектiв
ЗВеРНУТисЯ до Кам'янець-Подiльського мiського голови Посiтка М.В. для
СТВОРеННя вiДповiдноТ KoMicii (чи робочоТ групи) iз заrrученням представникiв
гро.мадськостi: Гамалiй А.В., Хулзiнський В.А., Хома С.В., Сопрук В.В.

Голосували:
прсl звернення до Кам'янець-подiльського мiського голови Посiтка М.в. Щодо
СТВОрення вiдповiдноТ KoMiciT (чи робочоТ групи) iз за,тученням представникiв
ГроN4аДсЬкостi: Гамалiй А.В., Хулзiнський В.А., Хома С.В., Сопрук В.В. з метою
ВИВЧення умов зберея<ення духовних, iсторичних та культурних цiнностеЙ в

!ержавному iсторичному музею заповiднику та вивчення моя<ливостей
застосування цифровiзацii об'ектiв.



((За) 0, <Утримались> - 0.
Рiшеtlllя прийlrято.

9.2 ПрО заходи з нагоди 30-i рiчницi незалежностi УкраТни.
С"rlухали:
МIихайлова I.M. Доповiла про заходи з нагоди ЗO-Т рiчницi Незалеrкностi.

Голосували:
Про взятТя до вiдома iнформацiТ rцодо проведення заходiв з нагоди зO-оТ рiчницiНезалеrкностi Та, по можливостi, долучення до участi у них.
кЗа> - 26, кПроти) - 0, <Утримались> - 0.
Рiшення прийнято.

9.3 Про визIlаченllя дати провеленtlя черI.ового засiд:лllllя ГР.
Слухали:
Чалюк о,о., який запропонував наступне засiдання правлiння громадськоТ ради
провести 5 серпня 202 l року (початок о l 0.00), наступне засiдання громадськоТ
РаДИ - 19 СеРПНЯ 202l РОкУ (початок об 1 1.00); мiсце проведення засiдання _
примiщення ХмельницькоТ оДА.

голосували: про проведення наступного засiдання правлiння громадськоi Ради
5 серпнЯ 202l роКу (початОк о 10.00), наступного засiдання громадськоi ради -
19 серпня 202| року (початок об l 1.00); мiсце проведення засiдання
примiщення ХмельницькоТ оДА.
<За> - 26, кПроти>>
Рiшrеtltlя прийlrято.

- 0, кУтримались) - 0.

Голова
громадськоТ ради

Секретар
громадськоТ ради

Ча-гlюк о.о.

Карвацька Ж.С.


