
ПРОТОКОЛ № 8 

засідання громадської ради  

при Хмельницькій обласній державній адміністрації  

 

27 січня 2022 року 

11:00 

 м. Хмельницький, 

майдан Незалежності, 

будинок Рад 

облдержадміністрація, 

114 каб. 

  

Присутні: 21 чол. (з них 11 онлайн) 

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

Козловський М.Ю., Козловський Р.В., Лонтковський Ю.А., Осипенко І.В., 

Паюк  О.А., Підмурняк О.О., Танащук Л.В., Худзінський В.А., Хома С.В., 

Чалюк О.О. 

 

Запрошені: 

Бачинська Інна Анатоліївна – директорка Регіонального фонду підтримки 

підприємництва по Хмельницькій області. 

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 у 

восьмому засіданні громадської ради приймає участь 21 член. Засідання є 

правомочним. 14 членів громадської ради відсутні на засіданні з поважних 

причин.  

 

Слухали: Довбуша В.В., який повідомив порядок денний, що прийнятий на 

засіданні правління громадської ради 13.01.2022 р.:  

1. Звіт про діяльність громадської ради при Хмельницькій ОДА за 2021 

рік. 

Доповідач: Віктор Довбуш 

2. Про план роботи громадської ради на 2022 рік. 

Доповідач: Віктор Довбуш 

3. Про реалізацію реформи здорового харчування  в закладах 

дошкільної, середньої освіти області. Залучення учнів до чергувань в 

їдальні.  

Доповідач: Ольга Яневич-Федишина  



4. Про стан формування (удосконалення) оптимальної мережі закладів 

загальної середньої освіти для забезпечення надання якісних 

освітніх послуг. 

Доповідач: Ольга Яневич-Федишина 

5. Про використання 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 у  2021 році. 

Доповідач:  

6. Про проект Закону України «Про громадські ради при органах 

виконавчої влади та місцевого самоврядування». 

Доповідач: Віктор Довбуш 

7. Про звернення Інвестиційної ради Регіонального фонду підтримки 

підприємництва по Хмельницькій області. 

Доповідач: Інна Бачинська 

8. Різне. 

 

Голосували: про  взяття за основу проекту порядку денного восьмого 

засідання громадської ради. 

«За» - 21, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

Слухали: Довбуша В.В., який повідомив, що у зв’язку із епідемічною 

ситуацією в Департаменті освіти, науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації, Службі у справах дітей облдержадміністрації  

надійшло звернення від даних організацій з проханням перенести відповідні 

питання порядку денного на наступне засідання громадської ради. Виходячи 

із зазначеного, запропонував питання 4, 5 проекту порядку денного 

виключити та розглянути на наступному засіданні громадської ради. 

Голосували: про  виключення питань 4,5 з проекту порядку денного 

восьмого засідання громадської ради та розгляд даних питань на наступному 

засіданні. 

«За» - 21, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 



Голосували: про  прийняття проекту порядку денного восьмого засідання 

громадської ради в цілому. 

«За» - 21, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

1. Звіт про діяльність громадської ради при Хмельницькій ОДА за 

2021 рік. 

Слухали: Довбуша В.В., який проінформував присутніх про діяльність 

громадської ради при Хмельницькій ОДА за 2021 рік. 

 

Голосували: затвердити звіт про діяльність громадської ради при 

Хмельницькій ОДА за 2021 рік. 

 «За» - 21, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

2. Про план роботи громадської ради на 2022 рік. 

Слухали:  Довбуша В.В., який доповів про підготовку проекту плану роботи 

громадської ради на 2022 рік. Зокрема про його структуру, змістовне 

наповнення, зв’язок з іншими документами та розробками. Наголосив на 

необхідності затвердження цього плану, але з обов’язковим внесенням 

деяких доповнень та технічних правок. 

Голосували: про затвердження плану роботи громадської ради на 2022 рік за 

основу. 

 «За» - 21, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

Голосували: про затвердження плану роботи громадської ради на 2022 рік із 

врахуванням внесених правок. 

 «За» - 21, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

Слухали: Велєва А.М., який запропонував включити до плану роботи 

громадської ради питання «Про стан надання стоматологічної допомоги 

мешканцям міста Хмельницького та області», «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)». 

 

 



Голосували: про включення до плану роботи громадської ради на 2022 рік 

пропозицій Велєва А.М. 

 «За» - 21, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

Голосували: про затвердження плану роботи громадської ради на 2022 рік в 

цілому. 

 «За» - 21, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

3. Про реалізацію реформи здорового харчування  в закладах 

дошкільної, середньої освіти області. Про чергування учнів у їдальні 

НВК № 9, м. Хмельницького. 

Слухали: Яневич-Федишину О.О., яка ознайомила присутніх із 

реформою здорового харчування в закладах дошкільної, середньої освіти 

області та запропонувала розглянути дане питання у червні 2022 року на 

засіданні громадської ради. 

 

Голосували: про розгляд питання реформи здорового харчування  в закладах 

дошкільної, середньої освіти у червні 2022 року на засіданні громадської 

ради. 

«За» - 21, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

Слухали: Яневич-Федишину О.О., яка ознайомила присутніх з 

ситуацією, яка склалася з чергуванням учнів у шкільній їдальні НВК №9 м. 

Хмельницького, звернула увагу на правову базу і запропонувала надіслати 

дане звернення управлінню Державної служби якості освіти у Хмельницькій 

області та Хмельницькій міській раді для реагування та інформування; 

міським, селищним, сільським радам області для врахування у діяльності.  

 

Голосували: про надсилання даного звернення управлінню Державної 

служби якості освіти у Хмельницькій області та Хмельницькій міській раді 

для реагування та інформування; міським, селищним, сільським радам 

області для врахування у діяльності. 

 «За» - 21, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

 



4. Про проект Закону України «Про громадські ради при органах 

виконавчої влади та місцевого самоврядування». 

Слухали: Довбуша В.В., який ознайомив членів громадської ради з проектом  

Закону України «Про громадські ради при органах виконавчої влади та 

місцевого самоврядування» та запропонував направити даний проект ЗУ 

народним депутатам України від Хмельницької області, профільному 

комітету ВРУ, КМУ. 

Голосували: про підтримку проекту ЗУ «Про громадські ради при органах 

виконавчої влади та місцевого самоврядування» та надсилання проекту ЗУ 

народним депутатам України від Хмельницької області, профільному 

комітету ВРУ, КМУ. 

«За» - 21, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

5. Про звернення Інвестиційної ради Регіонального фонду підтримки 

підприємництва по Хмельницькій області. 

Слухали: Бачинську І.А., яка розповіла про діяльність Інвестиційної ради 

Регіонального фонду підтримки підприємництва по Хмельницькій області, 

ознайомила з їх досягненнями в цій сфері та звернулася із проханнями про 

прийняття відповідних рішень щодо питання збільшення фінансового 

ресурсу за КПКВК 2718861 «Надання бюджетних позичок суб`єктам 

господарювання» в рамках діючого Порядку використання коштів обласного 

бюджету, що виділяються на надання фінансово-кредитної підтримки 

суб`єктам підприємництва, затвердженого рішенням обласної ради №30-

17/2017 від 22.12.2017 року, а також проєктів, зокрема шляхом часткового 

відшкодування відсоткових ставок за кредитами та фінансової допомоги 

молодіжного підприємництва для започаткування власної справи. 

Голосували: З метою зменшення рівня безробіття в області, сприяння 

малому та середньому бізнесу, стимулювання до підприємницької ініціативи 

молоді віком 18 -35 років громадська рада при Хмельницькій ОДА 

звертається з проханням розглянути питання: 

1. Хмельницькій облдержадміністрації: 

- можливості збільшення фінансового ресурсу в рамках  діючого в 

області Порядку використання коштів обласного бюджету, що виділяються 

на надання фінансово-кредитної підтримки суб´єктам підприємництва, 

затвердженим рішенням сесії обласної ради від 22.12.2017 року №30-17/2017; 

- можливості запровадження на Хмельниччині нових механізмів 

державної підтримки молоді віком від 18 до 35 років для започаткування 

власної справи, що частково забезпечить відтік робочої сили за кордон. 



2. Міським, селищним, сільським радам Хмельницької області: 

- здійснення оцінки результативності для територіальних громад 

використання механізму фінансово-кредитної підтримки СПД через 

залучення власних фінансових ресурсів. Умовою для надання фінансової 

допомоги визнати соціальну значимість проєкту для громади, розвиток 

виробництва, створення нових робочих місць, збільшення надходжень та 

зборів до бюджетів усіх рівнів; 

- запровадження на місцях сучасних механізмів надання фінансово-

кредитної підтримки суб’єктам підприємницької діяльності та підприємців-

початківців за рахунок коштів місцевих бюджетів. 

 

«За» - 21, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

6. Різне 

8.1 Про визначення дати проведенння чергового засідання ГР. 

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

наступного засідання правління громадської ради 10 лютого 2022 року; 

початок засідання правління – 10.00,  а датою наступного засідання 

громадської ради визначити 24 лютого 2022 року; початок засідання – 11.00 

год.; місце проведення засідання – приміщення Хмельницької ОДА з 

урахуванням епідеміологічної ситуації.  

 

Голосували: про проведення наступного засідання правління громадської 

ради 10 лютого 2022 року; початок засідання правління – 10.00,  а датою 

наступного засідання громадської ради визначити 24 лютого 2022 року; 

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

Хмельницької ОДА з урахуванням епідеміологічної ситуації. 

 «За» - 21, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Заступник голови  

громадської ради 

 

          

 

  Довбуш В.В.  

 

Секретар  

громадської ради 
 

 

 

Карвацька Ж.С. 

 

 


