
ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішенням 

Громадської ради при Хмельницькій ОДА 

від 27 січня 2022 року 
 

 

План роботи громадської ради при Хмельницькій ОДА на 2022 рік 
 

Напрями 

діяльності 

Форма роботи або зміст заходу Час 

(період) 

виконанн

я 

Комітет(и) 

або/та член 

ГР, 

відповідальни

й(і) за 

виконання 

І. Загальна 

організація 

роботи ГР 

1. Загальне керівництво ГР Протягом 

року 

Голова ГР 

2. Загальна підготовка засідань правління та ГР 

 

 

 

 

 

Протягом 

року 

Голова ГР, 

Правління ГР,  

комітет з 

питань 

законності, 

регламенту та 

організації 

роботи 

громадської 

ради, розвитку 

громадянськог

о суспільства 

та 

інформаційної 
діяльності  

3. Підготовка пропозицій до порядку денного засідань 

ГР та формування його проектів. 

Протягом 

року 

Голова ГР, 

Правління ГР,  

комітет з 

питань 

законності, 

регламенту та 

організації 

роботи 

громадської 

ради, розвитку 

громадянськог

о суспільства 

та 

інформаційної 
діяльності  

4. Контроль за дотриманням регламенту під час 

діяльності комітетів, правління, засідань ради 

Протягом 

року  

Комітет з 

питань 

законності, 

регламенту та 

організації 



роботи 

громадської 

ради, розвитку 

громадянськог

о суспільства 

та 

інформаційної 
діяльності  

5. Протоколювання засідань ГР Протягом 

року 

Секретар ГР 

6. Ведення діловодства ГР Протягом 

року 

Секретар ГР 

7. Ведення сторінки ГР у соціальній мережі Facebook 

 

Протягом 

року 

Комітет з 

питань 

законності, 

регламенту та 

організації 

роботи 

громадської 

ради, розвитку 

громадянськог

о суспільства 

та 

інформаційної 
діяльності 

8. Проведення засідань комітетів ГР Протягом 

року 

Голови 

комітетів ГР 

9. Підготовка проєктів рішень за результатами 

розгляду питань на засіданнях комітетів ГР питань 

 

 

 

Протягом 

року 

Голови 

комітетів ГР, 

комітет з 

питань 

законності, 

регламенту та 

організації 

роботи 

громадської 

ради, розвитку 

громадянськог

о суспільства 

та 

інформаційної 
діяльності  

10. Підготовка проєктів рішень за результатами 

розгляду питань на засіданнях ГР 

 

 

 

Протягом 

року 

Секретар ГР, 

Правління, 

відповідальні 

за підготовку 

та розгляд 

11. Підготовка звітів за результатами роботи комітетів 

ГР 

 

Грудень Голови 

комітетів ГР 

12. Аналіз діяльності роботи ГР та підготовка до звіту 

за результатами роботи ГР  

Грудень 

 

Голова ГР, 

Правління,  

комітет з 13. Робота із зверненнями громадян, ІГС тощо Протягом 



року питань 

законності, 

регламенту та 

організації 

роботи 

громадської 

ради, розвитку 

громадянськог

о суспільства 

та 

інформаційної 
діяльності  

ІІ. 

Комуніка-

ція з гро-

мадськістю 

1. Взаємодія з Координаційним комітетом громадських 

рад України  

За 

необхідно

сті  

Голова ГР, 

перший 

заступник 

Голови ГР, 

секретар ГР 

2. Здійснення комунікації з організаціями 

громадянського суспільства області 

Протягом 

року 

Відповідно до 

Положення про 

ГР та на 

підставі 

окремих 

рішень ГР 

 

3. Участь у громадських слуханнях, що проводяться 

іншими органами державної влади та місцевого 

самоврядування. 

За 

необхідно

сті 

4. Налагодження співпраці з ГР Хмельниччини та 

інших областей України. 

Протягом 

року 

ІІІ. 

Формува-

ння пропо-

зицій 

Хмельниць

кій ОДА 

1. Розроблення та подання власних пропозицій 

облдержадміністрації за результатами опрацювання та 

зауважень громадськості щодо діяльності 

Хмельницької ОДА. 

Протягом 

року 

Відповідно до 

Положення про 

ГР та на 

підставі 

окремих 

рішень ГР 

2. Участь у роботі консультативних, дорадчих та інших 

допоміжних органів, котрі функціонують при 

структурних підрозділах Хмельницької ОДА (по мірі 

оновлення і залучення). 

Протягом 

року 

Члени ГР, 

делеговані на 

підставі 

окремих 

рішень ГР 

3. Розгляд проблемних питань на засіданнях ГР (чи/або 

на засіданнях комітетів ГР) та вироблення пропозицій 

з їх вирішення, зокрема про: 

Протягом 

року 

Комітети ГР 

Про проект Закону України «Про громадські ради при 

виконавчих органах влади та місцевого 

самоврядування». 

Січень Комітет з 

питань 

законності, 

регламенту та 

організації 

роботи 

громадської 

ради, розвитку 

громадянськог

о суспільства 

та 

інформаційної 
діяльності 

Обласна програма розвитку культури і духовності 

на період до 2023 року. 

Квітень 

Обласна програма сприяння розвитку громадянського 

суспільства на 2021 – 2023 роки. 

Квітень 



Про агенцію регіонального розвитку. Лютий Комітет з 

питань 

регіонального 

економічного 

 розвитку, 

фінансів, 

інфраструктури

, сприяння 

реформам та 

 взаємодії з 

територіальним

и громадами 

Про торгово-промислову палату, як інструмент 

сприяння розвитку бізнесу в регіоні. 

Лютий 

Про програму підвищення енергоефективності 

Хмельницької області на 2022 – 2026 роки. 

Вересень 

Про робочу групу щодо моніторингу використання 

коштів місцевими бюджетами Хмельницької області. 

Листопад 

Про залучення учнів до чергувань в їдальні.  

 

Січень Комітет 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). 

 

Щодо законності надання салонами краси медичних 

процедур без ліцензії МОЗ України та відповідної 

медичної освіти. 

Лютий 

Про забезпечення органами місцевого самоврядування 

належних умов для надання освітніх послуг, створення 

безпечного, здорового освітнього середовища в 

закладах загальної середньої освіти Хмельницької 

області. 

Лютий 

Про організацію охорони в навчальних закладах 

області. 

Березень 

Про розробку проекту Стратегічного плану розвитку 

мережі закладів професійної освіти Хмельницької 

області на 2022-2027 роки. 

Квітень 

Про перенавантаження учнів в закладах загальної 

середньої освіти. 

Травень 

Про модернізацію ізотопної лабораторії центру 

променевої терапії Хмельницького обласного 

протипухлинного центру шляхом встановлення двох-

детекторної гамма-камери з рентгенівським 

комп’ютерним томографом Any Skan (Офек 

/КТ) 

Травень 

Про створення патронатних сімей в області. Червень 

Про реалізацію реформи здорового харчування в 

закладах освіти області. 

Червень 

Про стан формування (удосконалення) оптимальної 

мережі закладів загальної середньої освіти для 

забезпечення надання якісних освітніх послуг. 

Червень 

Про питання розподілу коштів субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-

ремонтні роботи придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм виховання, 

наближених до сімейних, підтримку малих групових 

будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. 

Червень 

Про організацію груп подовженого дня в Липень 



закладах загальної середньої  освіти Хмельницької 

області. 

Про обласну цільову соціальну програму «Молодь 

Хмельниччини» на 2021 рік. 

Липень 

Про програму збереження об’єктів культурної 

спадщини Хмельницької області на 2021 – 2025 роки. 

Серпень 

Про програму розвитку туризму Хмельницької області 

на 2021 – 2025 роки. 

Серпень 

Про налагодження зворотнього зв’язку з учасниками 

освітнього процесу. 

Липень 

Про можливість  безкоштовного виконання 

трансплантації нирки в умовах Хмельницької обласної 

лікарні. 

Листопад 

Обласна програма надання соціальних послуг 

центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

соціальними закладами на 2018 – 2022 роки. 

Грудень 

Обласна цільова соціальна програма розвитку фізичної 

культури і спорту на 2018 – 2024 роки. 

Грудень 

Про програму охорони навколишнього природного 

середовища Хмельницької області на 2021 – 2025 роки. 

Червень Комітет з 

питань 

 природних 

ресурсів, 

 екології та 

земельних 

відносин, 

сільського 

господарства та 

продовольства 

Програма розвитку водного господарства 

Хмельницької області на період до 2021 року. 

Серпень  

VI. Моніто-

ринг за 

діяльністю 

Хмельниць

кої ОДА 

1. Здійснення громадського моніторингу за діяльністю 

Хмельницької ОДА в частині: 

- врахування Хмельницькою ОДА пропозицій та 

зауважень громадськості; 

- забезпечення прозорості та відкритості діяльності 

Хмельницької ОДА, доступу до публічної інформації, 

яка знаходиться у володінні Хмельницької ОДА; 

- дотримання Хмельницькою ОДА положень 

нормативно - правових актів, спрямованих на 

запобігання та протидію корупції. 

Протягом 

року 

Відповідно до 

Положення про 

ГР та на 

підставі 

окремих 

рішень ГР 

 

2. Проведення громадської експертизи діяльності 

Хмельницької ОДА та громадської антикорупційної 

експертизи проектів актів, які розробляє Хмельницька 

ОДА. 

Протягом 

року 

3. Громадський моніторинг за діяльністю 

Хмельницької ОДА в частині виконання програм і 

планів, розгляду проектів та питань, а саме: 

 

Протягом 

року 

 

 

 Комітети ГР 

Про стан виконання в області законодавства щодо 

декомунізацію. 

Квітень Комітет з 

питань 

законності, 

регламенту та 

організації 

роботи 

Про комплексну програму профілактики 

правопорушень та боротьби зі злочинністю на 

території Хмельницької області на 2021 – 2025 роки. 

 

Травень 



 

 

громадської 

ради, розвитку 

громадянськог

о суспільства 

та 

інформаційної 
діяльності 

Про програму протидії тероризму на 2021 – 2022 роки Червень 

Про цільову програму забезпечення пожежної безпеки 

населених пунктів та об’єктів усіх форм власності, 

розвитку інфраструктури підрозділів пожежної 

охорони у Хмельницькій області на 2021 – 2025 роки. 

Червень 

Програма розвитку автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення Хмельницької 

області на 2020 – 2022 роки. 

Квітень Комітет з 

питань 

регіонального 

економічного 

 розвитку, 

фінансів, 

інфраструктури

, сприяння 

реформам та 

 взаємодії з 

територіальним

и громадами 

Стратегія регіонального розвитку Хмельницької 

області на 2021 – 2027 роки. 

Червень 

Про програму підвищення рівня безпеки дорожнього 

руху Хмельницької області на 2021 – 2023 роки. 

Вересень 

Про регіональну програму інформатизації «Цифрова 

трансформація Хмельниччини» на 2021 – 2023 роки. 

Жовтень 

Про стан надання стоматологічної допомоги 

мешканцям міста Хмельницького та області. 

Квітень Комітет 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). 

Про хід виконання обласної програми надання 

соціальних послуг центрами соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді, соціальними закладами на 

2018-2022 роки. 

Травень 

Про хід виконання цільової комплексної програми 

розвитку освіти Хмельницької області на 2021-

2025 роки. 

Червень 

Про обласну програму оздоровлення та відпочинку 

дітей на період до 2022 року. 

Вересень 

Про хід виконання у 2021 році обласної комплексної 

програми соціального захисту населення на 2021-

2025 роки. 

Жовтень 

Про програму розвитку боксу Хмельницької області на 

2021 – 2025 роки. 

Жовтень 

Про програму розвитку рибного господарства 

Хмельницької області на 2018 – 2022 роки. 

Березень Комітет з 

питань 

 природних 

ресурсів, 

 екології та 

земельних 

відносин, 

сільського 

господарства та 

продовольства 

Про програму «Питна вода Хмельниччини» на 2022 – 

2026 роки. 

Листопад 

Програма поводження з відходами у Хмельницькій 

області на 2018 – 2022 роки. 

Грудень 

  

 

Заступник  голови В.Довбуш 


