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Персональний склад громадської ради затверджено розпорядженням 

голови ОДА №  581/2021-р від 22.06.2021 р. На першому засіданні 

громадської ради (далі - ГР) обрано голову, заступника та секретаря ради. 

Прийнято рішення про створення 4-х комітетів громадської ради та 

правління, затверджено персональний склад комітетів наступних комітетів: 

- з питань законності, регламенту та організації роботи Громадської 

ради, розвитку громадянського суспільства та інформаційної діяльності 

- з питань регіонального економічного  розвитку, фінансів, 

інфраструктури, сприяння реформам та  взаємодії з територіальними 

громадами; 

- з питань соціально-гуманітарної сфери (охорона здоров’я, материнства 

та дитинства; освіта та наука; молодь, спорт та туризм; соціальний захист та 

релігія; взаємодія з учасниками бойових дій, добровольцями та 

волонтерами); 

- з питань  природних ресурсів,  екології та земельних відносин, 

сільського господарства та продовольства.  

Обговорено та затверджено Регламент ради. На другому засіданні 

прийнято план роботи ГР на 2021 рік. Визначено відповідальну особу за 

висвітлення діяльності ГР, створено сторінку у ФБ. 

Протягом звітного періоду проведено 6 засідань правління, на яких 

відбувається попередній розгляд питань і формування проекту порядку 

денного чергового засідання. Даний проект порядку денного надсилається 

Органу – Хмельницькій облдержадміністрації та іншим учасникам чергового 

засідання з проханням надати відповідну інформацію та забезпечити 

доповідача на засідання.  

Інформація по кожному питанню порядку денного чергового засідання 

надсилається членам ГР для вивчення.  

Зазначені заходи дають змогу забезпечити підготовку засідань на 

належному організаційному та документальному рівні. 

З червня по листопад звітного періоду було проведено 6 засідань, на 

яких розглянуто 58 питань порядку денного, що в середньому становить 9-10 

питань на кожному засіданні. В грудні 2021 року проведено позачергове 

засідання, на якому розглянуто 1 питання порядку денного. 

У засіданнях ГР приймали участь голова ОДА С.Гамалій, перший 

заступник голови С.Тюрін, керівники та представники структурних 



підрозділів ОДА, територіальних органів центральних органів виконавчої 

влади. Під час даних засідань членами ГР надавалися зауваження і 

пропозиції як до питань порядку денного, що розглядалися, так і до 

діяльності відповідних органів, яких представляли доповідачі та запрошені. 

У своїй діяльності ГР тісно і продуктивно співпрацює з Департаментом 

інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій відповідно до 

повноважень структурних підрозділів ОДА.  

Предметна діяльність, об’єднання зусиль громадської ради, в першу 

чергу з облдержадміністрацією та її структурними підрозділами, іншими 

органами влади та суб’єктами суспільного життя, дало змогу отримати певні 

результати. 

Значний інтерес членів ГР викликав розгляд питань «Про стан і 

перспективи соціально-економічного розвитку Хмельниччини», «Про стан і 

перспективи відновлення діяльності КП «Аеропорт Хмельницький». За 

результатами розгляду надіслано відповідні пропозиції. 

Питання «Про залучення інвестицій через приватизацію та оренду 

державного майна», ініційоване Марією Хоменко (ГО «Агенція комунікацій і 

розвитку «Аспект громади») потребує законодавчого врегулювання. І тому 

пропозиції змін до законодавства надіслано народним депутатам України від 

Хмельницької області. 

Завдяки присутності у складі ГР фахового будівельника Андрія 

Трубаєнка на 3-му засіданні розглянуто складне і важливе питання «Про 

діяльність будівельних рад при органах влади області». 

Неодноразовий розгляд на засіданнях ГР, відповідні рекомендації 

органам влади щодо необхідних організаційних заходів та їх виконання, 

організація та координація інформаційної кампанії, дали змогу ГР внести 

свій вклад у прорив у сфері трансплантації в області – першу операцію з 

пересадки печінки проведено у Хмельницькій обласній лікарні. Даний 

результат досягнуто, в першу чергу, завдяки цілеспрямованій діяльності 

члена ГР Олексія Підмурняка (представник ГО «Подільська спілка 

урологів»), завідувача відділенням урології Хмельницької обласної лікарні. 

За ініціативи членів ГР Велєва А.М., Лонтковського О.А., Підмурняка 

О.О. розглянуто питання «Стан забезпечення сучасним медичним 

обладнанням закладів охорони здоров'я області». По результатах розгляду 

питання надіслано рекомендації органам місцевого самоврядування області 

щодо своєчасного та ефективного використання дорого вартісного 

обладнання. Звернення щодо потреби у відповідному обладнанні 13.10.2021 

року надіслано голові ОДА С.Гамалію і НДУ О.Копанчук.  

Завдяки активній та професійній діяльності голови комітету з питань 

соціально-гуманітарної сфери Ольги Яневич – Федишиної (ГО «Батькіська 

ініціатива м. Хмельницького») проведено ряд результативних заходів. 

Так, до ГР звернулися батьки дітей, які масово потруїлися в НВО № 1 

м. Хмельницького. У вивченні даного питання активну участь приймав 

голова ГР Олег Чалюк, голова комітету з питань соціально-гуманітарної 

сфери Ольга Яневич-Федишина. Було направлено звернення до голови ОДА 



Сергія Гамалія, на яке було оперативно зреаговано: в місто приїхали 

посадовці національного рівня. Підготовлено і направлено 17 запитів. Це 

питання розглядалося на двох засіданнях ради у вересні та жовтні. У жовтні 

на розгляд питання була запрошена мати однієї з потерпілих школярок. В 

результаті проведеної роботи було встановлено, що в штаті Департаменту 

освіти з 16.08.2021 відсутня посада технолога. 15 листопада 2021 року 

відповідний лист направлено Хмельницькому міському голові Олександру 

Симчишину з викладеними фактами. Через тиждень міський голова звільнив 

очільницю Департаменту освіти міської ради Надію Балабуст. Що стало 

визначальним у прийнятті міським головою даного рішення відомо тільки 

йому. Але факти порушень, які стосуються організації харчування учнів шкіл 

та ДНЗ міста є вагомими.    

Завдяки алгоритму «вивчення юридичного аспекту проблеми – 

звернення до КМУ, ВРУ – надсилання отриманих нормативних актів і 

роз’яснень до ОМС області» вдалося отримати певні результати у сфері 

освіти: 

- Про ситуацію, яка склалась із перенавантаженням учнів; 

- Про організацію охорони в навчальних закладах області; 

- Про організацію груп подовженого дня в навчальних закладах області; 

- Про необхідність виконання Порядку складання, розгляду, 

затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних 

установ, зокрема, у частині формування проєктів кошторисів; 

- Про передачу майнових фондів ПТУ з державної в комунальну 

власність та заборона на зміну цільового призначення земельних 

ділянок; 

- Про необхідність посилення відповідальності за розміщення інформації 

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

Спільно з службою у справах дітей Хмельницької облдержадміністрації 

відпрацьовано питання постановки дітей-сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування на соціальний квартирний облік, відповідні 

рекомендації надіслано 60 ОМС, обласній раді, закладам комунальної 

власності обласної ради. 

За втручання ГР та із залученням органів прокуратури області вдалося 

завершити створення органів у справах захисту дітей в усіх громадах області. 

 До комітету з питань соціально-гуманітарної сфери звернулися 

громадяни щодо встановлення зупинки у м.Хмельницькому по вул.Заводська 

поблизу перехрестя вул.Заводської та провулку Заводського. Міська влада 

позитивно відреагувала на звернення комітету: встановлено знак «Зупинка 

автобуса», в паспорт руху маршруту №50 внесено зміни. Питання заявників 

вирішено. 

Не залишаються поза увагою ГР і питання культури. За ініціативи 

Віталія Міхалевського (ГО «Хмельницьке  обласне об’єднання "Просвіта") 

розглянуто питання «Про відновлення (створення) мистецьких, краєзнавчих 

премій». Лесею Бендерою (ГО «Майстерня щастя») ініційовано розгляд 

питання «Про проблеми збереження та використання пам’яток та об’єктів 



архітектури у Хмельницькій області». Значний інтерес у членів ГР викликало 

питання «Про проведення в області Всеукраїнського кінофестивалю». 

Розглянуто і направлено Міністерству культури та  інформаційної 

політики звернення редакції газети «Вечірній Кам’янець» щодо збереження 

духовних, історичних та культурних цінностей в комунальному підприємстві 

Кам’янець-Подільської міської ради «Державний історичний музей-

заповідник». 

У складі ГР є авторитетні представники спортивної спільноти краю. Це 

Сергій Кротік (КПМГО «Добробут – цінність громади»), Сергій Солтик (ГО 

«Федерація каное Хмельницької області»). За їхньою ініціативою на 

засіданнях ГР розглянуті питання «Про стан фінансування спорту та 

функціонування ДЮСШ в Хмельницькій області», «Про Положення про 

персональні премії для спортсменів «За вагомий внесок у розвиток спорту 

вищих досягнень». 

Актуальними для діючого складу ГР є питання соціального захисту та 

взаємодія з учасниками бойових дій, добровольцями та волонтерами. 

Розглянуто питання про діяльність органів соціального захисту області в 

умовах децентралізації. За ініціативи Андрія Трубаєнка (ГО "Учасників АТО 

Хмельниччини та ветеранів війни") розглянуто питання щодо навчання дітей 

учасників АТО. 

За активної діяльності голови комітету з питань  природних ресурсів, 

 екології та земельних відносин, сільського господарства та продовольства 

Ірини Прокопець (ГО «Громадський екологічний нагляд») розглянуто ряд 

важливих питань у сфері охорони навколишнього середовища. Зокрема: 

- Про повернення Дністра до територіальних повноважень рибного 

патруля Хмельницької області; 

- Про охорону довкілля Хмельницької області; 

- Про результати проведення операції «Нерест»; 

- Звернення Єгора Денісова щодо захоронення невідомих відходів в 

районі аеропорту «Хмельницький»; 

- Про утримання  диких тварин, які перебувають у стані неволі без 

відповідних на те документів та неналежних умов; 

- Про ситуацію з незаконними сміттєзвалищами. 

В результаті розгляду отримано інформації з порушених питань, 

проведено моніторинг поводження з твердими побутовими відходами в усіх 

місцевих радах області. 

При розгляді питання «Про функціонування обласного конкурсного 

комітету з визначення автомобільних перевізників на міжміських та 

приміських внутрішньообласних маршрутах загального користування, які не 

виходять за межі області» відмічено неприпустимі факти. 

Облдержадміністрації направлено відповідні зауваження і пропозиції щодо 

внесення змін до конкурсного комітету. 

Направлено звернення голові ОДА С.Гамалію щодо оновлення 

консультативно-дорадчих органів облдержадміністрації та структурних 

підрозділів, що вирішується з урахуванням потреби облдержадміністрації. 



 

Існує практика надсилання звернень з суспільно важливих та 

законодавчо не врегульованих питань Народним депутатам від 

Хмельниччини. Слід відмітити низький рівень реагування.    

Розглянуто 5 проектів розпоряджень ОДА. 

 Громадська рада у своїй діяльності є відкритою для громадянського 

суспільства. Так, на засідання ГР виносили питання до порядку денного  

представники ГО «Летичівська спілка ветеранів АТО «Захисник», ГО 

«Асоціація лікарів Хмельниччини», ГО «Подільська січ». Питання «Щодо 

законності надання салонами краси медичних процедур без ліцензії МОЗ 

України та відповідної медичної освіти» викликало серйозні дискусії, 

залишається на контролі і буде вивчатися ГР у 2022році.  

Проводилися консультації з іншими інститутами громадянського 

суспільства щодо діяльності самих інститутів, створення консультативно-

дорадчих органів при виконавчих комітетах органів самоврядування області 

тощо. Однак, слід зазначити, що даний напрямок потребує посиленої уваги зі 

сторони ГР. 

Проблемні або невирішені у 2021 році питання залишаються на 

контролі ГР у 2022 році.   
 


