
ПРОТОКОЛ № 10 

засідання громадської ради  

при Хмельницькій обласній державній адміністрації  

 

23 червня 2022 року 

14:00 

 м. Хмельницький, 

майдан Незалежності, 

будинок Рад, 

облдержадміністрація, 

114 каб. 

  

Присутні: 23 чол. (з них 5 онлайн) 

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

Козловський Р.В., Кравчук О.Л., Паюк  О.А., Підмурняк О.О., Сапєлкіна 

Ю.В., Танащук Л.В., Худзінський В.А., Чалюк О.О. 

 

Запрошені: 

1.  Гамалій Сергій Вячеславович  Начальник Хмельницької обласної 

військової адміністрації 

2.  Буджерак Анастасія Вікторівна Представник мережі АЗС ОККО 

3.  Хоптяний Олександр 

Олександрович 

Представник мережі АЗС WOG 

4.  Власенко Ігор Олександрович  Керівник мережі АЗС «Укрнафта» 

5.  Гвоздій Юрій Анатолійович Фермер 

6.  Борикін Сергій Михайлович Приватний перевізник 

7.  Грабовський Андрій 

Володимирович 

Начальник відділу фінансового 

аналізу, регуляторної політики та 

підприємництва Департаменту 

економічного розвитку ОДА 

8.  Михальчук Ігор Володимирович   головний спеціаліст сектору 

контролю за регульованими цінами 

Головного управління 

Держспоживслужби в 

Хмельницькій області 

9.  Дзюба Вікторія Леонідівна Представник Управління розвитку 

агропромислового комплексу та 

земельних відносин ОДА 



10.  Панчук Владислав Анатолійович Власник, адміністратор чат-боту 

«Пальне. Хмельницький»). 

11.  Маруняк Вадим Дмитрович Заступник директора Департаменту 

соціального захисту населення 

ОДА 

12.  Черешня Сергій Сергійович Директор обласного центру 

зайнятості 

13.  Марисюк Алла Андріївна Завідувач сектору спеціальної 

освіти та інклюзивного навчання 

управління освіти та науки 

Департаменту освіти, науки, молоді 

та спорту ОДА 

14.  Вавринчук Сергій Михайлович  Командир добровольчого 

формування Хмельницької міської 

територіальної громади №1 

«Авангард» 

15.  Розізнаний Олександр Григорович Перший заступник командира – 

начальник штабу добровольчого 

формування Хмельницької міської 

територіальної громади №1 

«Авангард» 

16.  Федяєв Роман Фарман огли Заступник начальника штабу 

військової частини А7034  

17.  Задойний Юрій Віталійович Заступник начальника штабу з 

мобілізаційної роботи військової 

частини А7034 

 

Слухали: Ярошинського Р.В., який повідомив, що у десятому засіданні 

громадської ради приймає участь 23 члени. Засідання є правомочним. 12 

членів громадської ради відсутні на засіданні з поважних причин. 

Ярошинський Р.В. запропонував вшанувати пам'ять загиблих захисників 

України хвилиною мовчання. 

Хвилина мовчання. 

Слухали: Гамалія С.В., начальника Хмельницької обласної військової 

адміністрації, який звернувся до присутніх з вітальним словом та вручив 

Почесну грамоту ОВА голові комітету громадської ради Яневич-Федишиній 

О.О. 



 

Слухали: Ярошинського Р.В., який повідомив порядок денний, що 

прийнятий на засіданні правління громадської ради 21.06.2022 р.:  

1. Про ситуацію із забезпеченням області паливно-мастильними 

матеріалами. 

2. Про ситуацію з внутрішньо-переміщеними особами в області, аспект 

зайнятості. 

3. Про деякі питання у сфері загальної освіти області (перенавантаження 

учнів, оздоровлення дітей у літній період, особливості навчального процесу у 

2022-2023 роках). 

4. Про діяльність добровольчих формувань територіальних громад 

області. 

5. Про програму Президента України "Активні парки". 

6. Про проєкт "Безпечна та згуртована громада". 

7. Різне. 

 

Голосували: про  взяття за основу проекту порядку денного десятого 

засідання громадської ради. 

«За» - 23, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

Слухали: Ярошинського Р.В., який повідомив, що доповнень не надходило і 

запропонував прийняти порядок денний десятого засідання громадської ради 

в цілому. 

Голосували: про  прийняття порядку денного десятого засідання 

громадської ради в цілому. 

«За» - 23, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

1. Про ситуацію із забезпеченням області паливно-мастильними 

матеріалами. 

Слухали: Грабовського А.В., Хоптяного О.О., Михальчука І.В., які 

проінформували  присутніх в межах повноважень та відповіли на запитання. 

Голосували: інформацію доповідачів взяти до відома та рекомендувати 

Департаменту економічного розвитку ОДА: 

- Визначити структуру постачальників і споживачів паливно-мастильних 

матеріалів в області; 

- Вивчити питання функціонування не мережевих АЗС; 

- Встановити причини перевищення гуртових цін над роздрібними; 

- Спільно з управлінням АПК ОДА вивчити ситуацію щодо забезпечення 

ПММ в розрізі крупних, середніх та дрібних товаровиробників; 

- провести круглий стіл (чи спільну нараду) з даної проблематики не пізніше  

ІІ - ої декади липня 2022 року; 

Головному управлінню Держспоживслужби в області посилити роботу з 

виявлення порушень у сфері роздрібної торгівлі із залученням громадськості. 



 

«За» - 23, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

2. Про ситуацію з внутрішньо-переміщеними особами в області, аспект 

зайнятості. 

Слухали:  Маруняка В.Д., Черешню С.С., які проінформували  присутніх в 

межах повноважень та відповіли на запитання. 

Голосували: інформацію доповідачів взяти до відома. 

 «За» - 23, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

3. Про деякі питання у сфері загальної освіти області 

(перенавантаження учнів, оздоровлення дітей у літній період, 

особливості навчального процесу у 2022-2023 роках). 

 

Слухали: Яневич-Федишину О.О., яка проінформувала присутніх про хід 

реалізації проекту «Безпечна освіта», мета якого – підвищення безпеку 

освітнього процесу та облаштувати бомбосховищ шкіл міста Хмельницького 

246-ма лавками на суду 221400 гривень за кошти Євросоюзу, ІСАР (єднання). 

  

Слухали: Марисюк А.А., яка проінформувала  присутніх в межах 

повноважень та відповіла на запитання. 
Голосували: інформацію доповідача взяти до відома, Департаменту освіти, 

науки, молоді та спорту ОДА вивчити питання щодо введення посад 

охоронця в штатний розпис закладів загальної освіти; надіслати звернення до 

ОМС області (60) щодо необхідності облаштування укриттів, сховищ в 

закладах освіти.  

«За» - 22, «Проти» - 0, «Утримались» - 1. 

Рішення прийнято. 

 

4. Про діяльність добровольчих формувань територіальних громад області. 

Слухали: Вавринчука С.М., Розізнаного О.Г., які проінформували  присутніх 

в межах повноважень та відповіли на запитання. 

Голосували: інформацію доповідачів взяти до відома і провести наступні 

заходи: 

- визначити потребу в коштах ДФТГ «Авангард»; 

- забезпечення приміщенням ДФТГ «Авангард»; 

- звернутися до ВРУ, КМУ щодо вирішення питання фінансування ДФТГ за 

законодавчому рівні; 

- вивчити питання створення ДП (засновник ОВА), КП (засновники районні 

ради) та фінансування за рахунок субвенцій з ДБ; 

- вивчити питання створення єдиної системи територіальної оборони області 

та винесення на розгляд обласної ради програми «Про посилення 

обороноздатності Хмельницької області», ДФТГ «Авангард» визначити як 



єдиний центр, що виконує навчальні, координуючі, контролюючі функції 

щодо усіх ДФТГ області. 

 «За» - 23, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

 

 

5. Про програму Президента України "Активні парки". 

Слухали: Яневич-Федишину О.О., яка проінформувала  присутніх про суть 

та етапи реалізації проекту. 
Голосували: інформацію доповідача взяти до відома і надіслати міським, 

селищним, сільським радам області. 

«За» - 23, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

6. Про проєкт "Безпечна та згуртована громада". 

Слухали: Яневич-Федишину О.О., яка проінформувала  присутніх про суть 

та етапи реалізації проекту. 
Голосували: інформацію доповідача взяти до відома і надіслати міським, 

селищним, сільським радам області. 

«За» - 23, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

7. Різне 

5.1. Про визначення дати проведення чергового засідання ГР. 

Слухали: Ярошинського Р.В., який запропонував провести правління 

14.07.2002 року, засідання громадської ради 28.07.2022 року.  

Голосували: провести правління 14.06.2002 року, засідання громадської 

ради 28.07.2022 року.  

 «За» - 23, «Проти» - 0, «Утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

 

 

 

Голова  

громадської ради 

 

          

Ярошинський Р.В.  

 

 

Секретар  

громадської ради 
 

 

 

Карвацька Ж.С. 

 

 


