
ПРОТОКОЛ № 5 

засідання громадської ради  

при Хмельницькій обласній державній адміністрації  

 

21 жовтня 2021 р. 

11:00 

 м. Хмельницький, 

майдан Незалежності, 

будинок Рад 

облдержадміністрація, 

114 каб. 

  

 

Присутні: 20 чол. (з них 2 онлайн) 

Відсутні: Бобров О.А., Гаврилюк Г.В., Гамалій А.В., Донець А.Л., Жеведь 

І.О., Козловський М.Ю., Козловський Р.В., Кравчук О.Л., Осипенко І.В., 

Паюк О.А., Сапєлкіна Ю.В., Солтик С.О., Танащук Л.В, Худзінський В.А., 

Чалюк О.О. 

Запрошені: 

Андрушко Наталія Михайлівна - заступник начальника Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та 

Хмельницькій областях – начальник Управління забезпечення реалізації 

повноважень у Хмельницькій області. 

Ковальчук Ірина Іванівна – директор Департаменту соціального захисту 

населення облдержадміністрації. 

Гарник Олег Миколайович – заступник начальника управління розвитку 

споживчого ринку, підприємництва та фінансового аналізу, начальник 

відділу з питань розвитку споживчого ринку та публічних закупівель 

Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації. 

Слухали: Довбуша В.В., який повідомив, що у зв`язку із відрядженням 

голови громадської ради Чалюка О.О. та відповідно до регламенту 

повноваження голови здійснює заступник голови. Повідомив, що в п`ятому 

засіданні громадської ради приймає участь 20 членів. Засідання є 

правомочним. 15 членів громадської ради відсутні на засіданні з поважних 

причин.  

 
Слухали: Довбуша В.В., який запропонував наступний порядок денний:  

1. Про залучення інвестицій через приватизацію та оренду державного 

майна. 



Доповідач: Наталія Андрушко, Марія Хоменко 

2. Про ситуацію з відчуженням майна ПП «Ліс-М». 

Доповідач: Роман Ярошинський  

3. Про проект розпорядження голови облдержадміністрації. 

Доповідач: Олег Гарник  

4. Про функціонування органів праці та соціального захисту в умовах 

децентралізації. 

Доповідач: Ірина Ковальчук  

5. Про ситуацію щодо масового отруєння дітей у НВО 1, м. Хмельницький. 

Доповідач:Ольга Яневич-Федишина  

6. Про необхідність посилення відповідальності за розміщення інформації на 

сайтах закладів освіти відповідно до ст. 30 ЗУ «Про освтіу» 

Доповідач: Ольга Яневич-Федишина 

7. Про стан забезпечення соціальним житлом дітей сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, відповідно до ст. 30 ЗУ «Про 

житловий фонд соціального призначення» та Постанови КМУ від 

23.07.2008 № 682. 

Доповідач: Ольга Яневич-Федишина 

8. Про створення пунктів взаємодопомоги (надання гуманітарної допомоги) 

для сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, у кожній 

громаді нашої області.  

Доповідач: Юлія Сапєлкіна   

9. Про ситуацію з незаконними сміттєзвалищами. 

 Доповідач: Ірина Прокопець  

10. Про контроль та аналіз онкопрофоглядів населення в закладах охорони 

здоров’я. 

Доповідач: Анатолій Велєв 

11.  Про популяризацію основ донорства, як велика благодійність в 

спасінні життя інших людей. 

Доповідач: Олексій Підмурняк 



12.  Про хід виконання рішень попередніх засідань громадської ради. 

Доповідач: Віктор Довбуш 

13.  Різне. 

 

Голосували: про  взяття за основу проекту порядку денного та регламенту 

третього засідання громадської ради. 

«За» - 20, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 
Голосували:про  прийняття в цілому проекту порядку денного та 

регламенту п’ятого засідання громадської ради. 

«За» - 20, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 
 

1. Про залучення інвестицій через приватизацію  

та оренду державного майна. 

 

Слухали: Андрушко Н.М., яка виступила із презентацією роботи Фонду 

державного майна України та поінформувала членів громадської ради про 

новини чинного законодавства та прозорі можливості оренди і приватизації 

держмайна; реальні кейси успішної приватизації та оренди держмайна; 

актуальні приватизаційні та орендні пропозиції в інвестиційному меню 

Хмельницького та Хмельниччини; інструменти отримання інформації про 

об`єкти; деталі підготовки до аукціону та алгоритм участі в електронних 

торгах; сайти, які створенні Фондом державного майна України; приклади 

успішної приватизації.  

Голосували: інформацію взяти до відома, доручити Хоменко М.В. спільно 

Андрушко Н.М. підготувати відповідні пропозиції щодо внесення 

необхідних змін до законодавчої бази та надіслати їх Народним депутатам 

України від Хмельницької області. Інформацію про діяльність 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій 

та Хмельницькій областях надіслати сільським, селищним та міським радам 

Хмельницької області. 

 «За» - 20, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

2. Про ситуацію з відчуженням майна ПП «Ліс-М». 

 

Слухали:  Ярошинського Р.В., який  поінформував присутніх щодо даного 

питання. 



Голосували: звернутися до Нацполіції, прокуратури Хмельницької області 

щодо перебігу розслідування.   

 «За» - 20, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

3. Про проєкт розпорядження голови облдержадміністрації. 

 

Слухали: Гарника О.М., який проінформував присутніх щодо проєкту 

розпорядження голови облдержадміністрації про затвердження тарифів на 

платні послуги, що надаються комунальним некомерційним підприємством 

«Хмельницький обласний заклад з надання психіатричної допомоги» 

Хмельницької обласної ради.  

Голосували: про підтримку даного проекту розпорядження. 

«За» - 20, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

4. Про функціонування органів праці та соціального захисту  

в умовах децентралізації. 

 

Слухали: Ковальчук І.І., яка поінформувала щодо функціонування органів 

праці та соціального захисту в умовах децентралізації, організацію роботи з 

надання державної підтримки з територіальними громадами, проблемні 

питання в діяльності управлінь соціального захисту населення 

райдержадміністрацій, подальше реформування системи соціального 

захисту населення.  

Голосували: інформацію взяти до відома.  

«За» - 20, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 
 

5. Про ситуацію щодо масового отруєння дітей у НВО 1, м. 

Хмельницький. 

 

Слухали: Яневич-Федишину О.О., яка поінформувала про певні обставини 

масового отруєння дітей у НВО 1 та про намір МОЗ проводити раптові 

перевірки працівників шкільних харчоблоків через спалах у 

Хмельницькому.  

Голосували: інформацію взяти до відома та звернутися до Хмельницького 

міського голови щодо ситуації із зазначеного питання. 

«За» - 20, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 



6. Про необхідність посилення відповідальності за розміщення інформації 

на сайтах закладів освіти відповідно до ст. 30 ЗУ «Про освіту» 

 

Слухали: Яневич-Федишину О.О., яка поінформувала про  

необхідність посилення відповідальності за розміщення інформації на 

сайтах закладів освіти відповідно до ст. 30 ЗУ «Про освіту» та ознайомила 

присутніх із змістом даної статті.  

Голосували: звернутися до керівників всіх закладів загальної середньої 

освіти Хмельницької області щодо ознайомлення із даною інформацією. 

«За» - 20, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

7. Про стан забезпечення соціальним житлом дітей сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, відповідно 

до ст. 30 ЗУ «Про житловий фонд соціального призначення»  

та Постанови КМУ від 23.07.2008 № 682. 

 

Слухали: Яневич-Федишину О.О., яка поінформувала щодо стану 

забезпечення соціальним житлом дітей сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування.  

Голосували: звернутися до Департаменту освіти, науки, молоді та спорту 

Хмельницької облдержадміністрації, комунальних закладів обласної ради, 

облдержадміністрації та голів всіх громад щодо дотримання зазначених 

норм законодавства. 

«За» - 20, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

8. Про створення пунктів взаємодопомоги 

(надання гуманітарної допомоги) для сімей, які опинилися у складних 

життєвих обставинах, у кожній громаді нашої області. 

 

Слухали: Довбуша В.В., який поінформував усіх присутніх з даного 

питання.  

Голосували: інформацію взяти до відома. 

«За» - 20, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

 

9. Про ситуацію з незаконними сміттєзвалищами. 

 

Слухали: Прокопець І.І., яка ознайомила присутніх із розпорядженням 

голови Хмельницької облдержадміністрації про стан поводження з 



відходами у Хмельницькій області та запропонувала звернутися до 

сільських, селищних та міських рад Хмельницької області щодо надання 

інформації про стан поводження з відходами у відповідних громадах.  

Голосували: звернутися до сільських, селищних та міських рад 

Хмельницької області щодо надання інформації про стан поводження з 

відходами у відповідних громадах.  

«За» - 20, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

  

10. Про контроль та аналіз онкопрофоглядів населення 

в закладах охорони здоров’я. 

 

Слухали: Велєва А.М., який поінформував про стан онкопрофоглядів в 

медичних установах області. 

Голосували: звернутися до Департаменту охорони здоров`я Хмельницької 

облдержадміністрації через стрімкий ріст кількості пацієнтів із злоякісними 

новоутвореннями із пропозиціями: 

1. Директорам медичних закладів загально-лікувальної мережі активізувати 

роботу з проведення онкопрофоглядів в області; 

2. В закладах, де відсутні посади лікарів – онкологів, поновити штат, так як 

онкологи 1 та 11 ланок відіграють важливу роль в питаннях профілактики 

злоякісних новоутворень та подальше їх спеціальне лікування після 

обстеження.  

«За» - 20, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

 

11.Про популяризацію основ донорства, як великої благодійності  

в спасінні життя інших людей. 

 

Слухали: Підмурняка О.О., який проінформував щодо даного питання. 

Голосували: інформацію взяти до відома.  

«За» - 20, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

12.Про хід виконання рішень попередніх засідань громадської ради. 

Слухали: Довбуша В.В., який поінформував присутніх щодо ходу 

виконання рішень громадської ради. 

Голосували: інформацію взяти до відома. 

«За» - 20, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 



13.Різне 

13.1 Про нагородження Міхалевського В.Ц. державною нагородою. 

 

Слухали: Довбуша В.В., який поінформував присутніх про те, що  

документи на відзначення Міхалевського В.Ц. облдержадміністрацією 

надіслано до Комісії державних нагород та геральдики питання офісу 

Президента України в липні 2020року та запропонував звернутися з даного 

питання до голови Хмельницької обласної організації політичної партії 

«Слуга народу», Народного депутата України Мандзія С.В.  

Голосували: звернутися з даного питання до голови Хмельницької обласної 

організації політичної партії «Слуга народу», Народного депутата України 

Мандзія С.В. 

«За» - 20, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

13.2 Про визначення дати проведення чергового засідання ГР. 

 

Слухали: Довбуша В.В., який запропонував визначити датою проведення 

наступного засідання правління громадської ради 11 листопада 2021 року; 

початок засідання правління – 10.00,  а датою наступного засідання 

громадської ради визначити 25 листопада 2021 року; початок засідання – 

11.00 год.; місце проведення засідання: приміщення Хмельницької ОДА. 

Довбуш В.В. наголосив, що  засідання правління і громадської ради будуть 

проводитися з урахуванням епідеміологічної ситуації та нормативно-

правових актів центральної і місцевої влади.  

Голосували: про проведення наступного засідання правління громадської 

ради 11 листопада 2021 року; початок засідання правління – 10.00,  а датою 

наступного засідання громадської ради визначити 25 листопада 2021 року; 

початок засідання – 11.00 год.; місце проведення засідання – приміщення 

Хмельницької ОДА з урахуванням епідеміологічної ситуації та нормативно-

правових актів центральної і місцевої влади.  

«За» - 20, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

 

Заступник голови  

громадської ради 

 

 

 

Довбуш В.В.  

 

Секретар  

громадської ради 
 

 

 

 

Карвацька Ж.С. 



 


