
ПІВРОКУ ДІЯЛЬНОСТІ 
ГОЛОВИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

ВІОЛЕТИ ЛАБАЗЮК
Протягом більш як піврічного періоду обласна рада восьмого скликання плід-

но працювала та у своїй діяльності продемонструвала результати щодо ефек-
тивності забезпечення соціально-економічного розвитку регіону, використання 
бюджетних коштів, дієвого управління майном обласної комунальної власності 
сіл, селищ та міст області. За участі керівництва обласної ради та обласних об-

ної ради є ефективне управління майном ко-
мунальної власності територіальних громад 
сіл, селищ та міст області. Ще на початку 
своєї каденції голова Хмельницької обласної 
ради Віолета Лабазюк  ініціювала ряд ау-
диторських перевірок. На сьогодні в області 
функціонує 104 заклади, управління якими 
здійснює обласна рада. Починаючи з грудня 
минулого року уже проінспектовано більшу 
частину закладів.  В деяких є певні зауважен-
ня щодо організації роботи, ведення бухгал-
терського обліку та відповідно отримання 
прибутків. Під час восьмої сесії обласної ради 
депутати пішли на непопулярний крок. Своїм 
рішенням кілька комунальних закладів було 
ліквідовано або реорганізовано. 
Спільно з депутатами обласної ради від різних по-
літичних сил Віолета Лабазюк  уже відвідала 40 
територіальних громад, побувала в найвіддалені-
ших точках області. Проблеми у більшості громад 
подібні, а особливо болючі -  незадовільний стан 
доріг місцевого значення та висока ступінь зноше-
ності водогонів територіальних громад, будівниц-
тво мережі очисних споруд, запровадження роз-
дільного збирання сміття.

Вирішення даних проблемних питань ста-
ло пріоритетом для обласної ради нового 
скликання. Тому керівництвом обласної ради 
було ініційовано ряд важливих для Хмельнич-
чини соціальних й екологічних програм та 
проєктів:

Програма “Питна вода Хмельниччи-
ни” на 2021 рік, виконання якої  надасть 

можливість забезпечити на території 35 громад 
проведення робіт з будівництва нових та ре-
конструкцій існуючих систем централізованого 
водопостачання. Кабінет Міністрів України уже 
затвердив розроблену Мінрегіоном Концепцію 
Загальнодержавної цільової соціальної програми 
«Питна вода України» на 2022—2026 роки. На 
сьогодні ще розробляється і проект нової програ-

роки, де буде передбачено її фінансування з трьох 
джерел - державного, обласного та місцевого 
бюджетів.

Програма розвитку малого та се-
реднього бізнесу. За ініціативи голови 

обласної ради на восьмій сесії було не тільки  
прийнято  Програму розвитку малого і серед-
нього підприємництва Хмельницької області на 
2021-2023 роки, але й збільшено фінансову під-
тримку з обласного бюджету підприємців через 
Регіональний фонд.  І уже перші результати не за-
барились. Фінансово-кредитну підтримку на суму 
800 000 гривень  отримав молодий підприємець 
з Волочиська для старту приватної справи по ви-
робництву будівельних матеріалів. Ще 380 тисяч 
гривень склала фінансова підтримка з обласного 
бюджету підприємцю з Теофіполя для впрова-
дження інновацій у стоматологічну практику.

«Хмельниччина йде на чистоту» та 
«Япомога»: екопроекти  боротьби зі 

сміттям. Наприкінці червня за ініціативи Віолети 
Лабазюк  в області стартував екологічний проєкт 
«Хмельниччина йде на чистоту!», який допоможе 
мешканцям області опанувати правила вірного та 
безпечного поводження з твердими побутовими 
відходами. В продовження «Хмельниччина йде на 
чистоту!» уже зараз у Волочиській громаді розпо-
чалась реалізація ще одного екопроекту «Япомо-
га», Волочиській громаді розпочалась реалізація 
ще одного екопроекту «Япомога». Ще до початку 
навчального року в трьох школах громади  - на-
вчально-виховному комплексі, загальноосвітніх 
школах № 1 та №5 - будуть встановлені три перші  
“Япомогабокси”. В таких сортувальних автоматах 
учні утилізовуватимуть пластикові пляшки. Отри-
мані віртуальні кошти можна буде спрямувати на 
будівництво притулку для бездомних тварин або 
на допомогу місцевому центру соціальної реабілі-
тації.
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ранців відбувалися зустрічі з активом у громадах краю. 
Важливим питанням у діяльності облас- ми «Питна вода Хмельниччини»  на 2022-2026 



«Школа без булінгу»: у я кому Хмель-
ниччина стала однією з пілотних областей, 

яка запровадила соціальний обласний проект з 
протидії насильству. Перший етап проекту старту-
вав 23 лютого цього року. Тоді на засідання круг-
лого столу запросили директорів хмельницьких 
шкіл, представників поліції, служби у справах ді-
тей та психологів, аби обговорити питання щодо 
формування безпечного середовища в закладах 
освіти та толерантних стосунків у суспільстві. У 
травні в рамках соціального проєкту під відкритим 
небом з учнями 6-8 класів шести територіальних 
громад області працювали педагоги, психологи, 
працівники ювенальної превенції. У формі гри  та  
завдань вони розповіли учням про приховані про-
яви булінгу, як вберегти себе від агресії інших та 
правильно реагувати на різні провокації. 

Проект «Моя професія – мій успіх, 
моє майбутнє».  Головою обласної 

ради було ініційовано проведення фестивалю 
професій серед учнів профтехосвіти області «Твій 
старт в успішне життя».   Одним із пріоритетів для 
обласної влади є підняття престижу робітничих 
професій, розкриття для молоді позитивних сто-
рін та перспектив робітничої праці, допомога у 
професійному самовизначенні та в усвідомленому 
виборі професії.

Програма підтримка аграрного сек-
тору: впродовж дії програми її фінансовою 

допомогою на суму 14,6 млн. грн скористалися 
кооперативи та більш ніж 2,5 тисячі  фермерів, 
які мають в обробітку до 20 га землі. Зокрема, для 
господарників було надано компенсацію на заку-
півлю сільськогосподарської техніки українського 
виробника, закуплено й частково повернуто ком-
пенсацію з обласного бюджету на доїльні  апарати 
на утримання великої рогатої худоби.

Підтримка медичної ланки на тере-
нах Хмельниччини:

Важливим питанням у діяльності голови 
обласної ради  є ефективне управління май-
ном комунальної власності та їх підтримка. 
Відтак, майже 25 мільйонів гривень з облас-
ного бюджету виділено на обласні комунальні 
медичні заклади:

-6 мільйонів гривень на будівництво нового лі-
кувально-діагностичного корпусу КНП «Хмель-
ницька обласна дитяча лікарня». Загалом з об-
ласного бюджету на спорудження закладу вже 
використано понад 80 млн. гривень. Зведення 
вказаного об’єкту цьогоріч також фінансувати-

меться за рахунок коштів Державного фонду ре-
гіонального розвитку в сумі 71,1 млн. гривень.  
Загальна вартість робіт, згідно з проектною до-
кументацією, складає понад 338 мільйонів гри-
вень. 

-27 млн грн та з Державного фонду регіональ-
ного розвитку –11,3 млн гривень спрямовано на 
придбання для Хмельницького обласного проти-
пухлинного центру сучасного медичного лінійно-
го прискорювача для боротьби з онкологічними 
захворюваннями;

Через нещадовню надзвичайну епідеміальну ситу-
ацію з COVID-19, впродовж січня та лютого голо-
ва обласної ради ініціювала повне страхування по-
над двох тисяч медичних працівників, які стоять 
на передовій у боротьбі пандемію. У свою чергу на 
четвертій сесії обласної ради було акцентовано на 
найактуальнішу проблему – забезпечення киснем 
медичних закладів, вирішення першочергових пи-
тань боротьби з СOVID-19 та інших актуальних 
проблем медичної галузі. Депутати передбачили з 
обласного бюджету 4,5 млн грн для виготовлен-
ня проектно-кошторисної документації на будів-
ництво кисневих станцій в закладах, де лікуються 
хворі на СOVID-19. 

Не залишилися без підтримки обласної ради ко-
мунальні заклади освіти, соціального захисту та 
культури обласної комунальної власності – на по-
кращення їх матеріально-технічної бази та прове-
дення протипожежних заходів направлено необ-
хідний фінансовий ресурс.
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