
РІК ДІЯЛЬНОСТІ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ:
ВТІЛЕННЯ ВАЖЛИВИХ ІНІЦІАТИВ ДЛЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 

Рівно рік тому, 7 грудня – у День місцевого самоврядування, стартувала діяльність депутатського кор-
пусу Хмельницької обласної ради. Протягом року обласна рада восьмого скликання плідно працювала 
та у своїй діяльності продемонструвала результати щодо ефективності забезпечення соціально-еконо-
мічного розвитку регіону, використання бюджетних коштів. Варто зазначити, що депутати обласної ради 
брали активну участь  у житті територіальних громад, інтереси яких вони представляють в обласній раді.  
За участі керівництва обласної ради та обласних обранців втілено низку ініціатив, які відіграють чималу 
роль у життєдіяльності регіону. 

Обласна рада відкрита до діалогу та співпраці з 
територіальними громадами.  

Протягом року здійснено робочі візити голови об-
ласної ради до майже 60 територіальних громад об-
ласті. Вивчення проблем територій, визначення плану 
подальших дій щодо їх сталого розвитку – ці завдання 
були головними. Разом із депутатами обласної ради, 
Віолета Лабазюк поспілкувалася з жителями громад 
та ознайомилася з нагальними потребами територій, 
до вирішення яких готовий долучитися  депутатський 
корпус.

Підтримка закладів охорони здоров’я є 
одним із пріоритетних напрямків роботи 
депутатів обласної ради восьмого скли-

кання, адже жителі області мають отримувати 
належну якісну медичну допомогу у лікувальних 
закладах з сучасним європейським обладнанням. 
Загалом  для реалізації медичних програм та розвиток 
комунальних закладів в обласному бюджеті на 2021 
рік передбачено 145 млн грн, які спрямовано на бу-
дівництво Хмельницької обласної дитячої лікарні,  на 
придбання мобільного рентгендіагностичного комп-
лексу для Хмельницького обласного серцево-судинно-
го центру, лінійного прискорювача для Хмельницько-
го обласного протипухлинного центру та покращення 
матеріально-технічної бази інших медичних установ. 

Під час загострення в області ситуації з Covid-19 та 
нестачі у медичних закладах області кисню, головою 
обласної ради Віолетою Лабазюк докладено максимум 
зусиль для забезпечення необхідного для порятунку 
людей кисню з Івано-Франківська. Четвертою сесією 
обласної ради спрямовано з обласного бюджету  770 
тисяч гривень на виготовлення проектно-кошторис-
ної документації  та будівництво кисневих станцій в  
11 медичних закладах та 4 млн грн – на  виготовлення 
документації та встановлення кисневої станції у КНП 
«Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни».

Цьогоріч, вперше і суттєво поповнено автопарк 
екстреної медичної допомоги області 31 новим авто-
мобілем  «Швидкої допомоги» отримали бригади екс-
треної медичної допомоги територіальних громад об-
ласті. Загальна вартість придбаних автомобілів склала 
понад 70 млн гривень. 

За ініціативи  Віолети Лабазюк спільно з представ-
никами  благодійного фонду «Ми поруч» було застра-
ховано  близько 2500 тисяч медичних працівників з 
усієї області, які працюють у відділеннях із хворими 
на коронавірус. 

Хмельниччина однією з перших в Украї-
ні прийняла обласну регіональну програму 

«Питна вода». Загалом з обласного бюджету на її 
реалізацію виділено 49 млн грн, що дало можливість 
забезпечити на території 35 громад проведення робіт з 
будівництва нових та реконструкцій існуючих систем 
централізованого водопостачання.

На пропозицію Віолети Лабазюк Міністерством 
регіонального розвитку  України розроблено Кон-
цепцію Загальнодержавної цільової соціальної про-
грами «Питна вода України» на 2022-2026 роки, що 
дасть змогу спільно з новою програмою «Питна вода 
Хмельниччини» на 2022-2026 роки задіяти фінансо-
вий ресурс з державного, обласного бюджетів та бю-
джетів громад на забезпечення якісною питною водою 
жителів усіх територіальних громад Хмельниччини.

Забезпечення якісною освітою дітей – 
основне завдання влади і громади. Обласною 
радою постійно приділяється увага покращен-

ню матеріально-технічної бази та енергоефективності  
загальноосвітніх закладів області. Завдяки сприянню 
депутатів обласної ради цьогоріч отримано 14 шкіль-
них автобусів для територіальних громад краю. Тран-
спорт придбано за цільовою програмою «Шкільний 
автобус» на умовах співфінансування – 70% держав-
ного та 30% місцевого бюджетів. 

«Школа без булінгу»: Хмельниччина ста-
ла однією з пілотних областей, яка за-
провадила соціальний обласний проект з 

протидії насильству. Соціально-важливий проект 
запрацював завдяки ініціативі Віолети Лабазюк. Сьо-
годні досить популярними у соцмережах, на жаль, є 
цькування дітей різної вікової категорії та різного со-
ціального статусу. Мають місце й різні цькування се-
ред підростаючого покоління у навчальних закладах 
області. Тому проект «Школа без булінгу» спрямова-
ний на формування безпечного середовища в закладах 
освіти, на покращення обізнаності з питань профілак-
тики булінгу та протидії насильству. 

Проект «Моя професія – мій успіх, моє 
майбутнє».  Сьогодні в суспільстві є запит 
на робітничі професії. З цією метою головою 

обласної ради Віолетою Лабазюк  ініційовано прове-
дення фестивалю професій серед учнів профтехосвіти 
області «Твій старт в успішне життя». Одним із прі-
оритетів для обласної влади є підняття престижу ро-
бітничих професій, розкриття для молоді позитивних 
сторін та перспектив робітничої праці, допомога у про-
фесійному самовизначенні та в усвідомленому виборі 
професії, а також поширення інформації про підпри-
ємства області та затребувані професії серед якомога 
ширшої аудиторії потенційних робітників. 
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А проведення професійних змагань серед закладів 
профтехосвіти області дає можливість поширювати 
реальну інформацію про престижність робітничих 
професій. 

Малий та середній бізнес повинен відчу-
вати підтримку з боку влади - переконана 
Віолета Лабазюк, яка є членом Інвестиційної 

ради Регіонального фонду підтримки підприємництва 
в області. У минулих роках через фонд фінансову до-
помогу надано 7 суб’єктам підприємництва на суму 
трохи більше трьох мільйонів гривень. Дана сума для 
розвитку бізнесу недостатня, однак, все одно слугує 
надійною опорою для старту бізнесу. Тому за ініціа-
тиви голови та депутатського корпусу обласної ради 
на восьмій сесії було не лише прийнято Програму 
розвитку малого і середнього підприємництва Хмель-
ницької області на 2021-2023 роки, але й збільшено 
фінансову підтримку з обласного бюджету підприєм-
ців через Регіональний фонд. Відтак, підприємці краю 
отримали фінансово-кредитну допомогу на майже 1,2 
млн гривень.

Підтримка аграрного сектору – запорука 
успішного розвитку Хмельниччини. 
Підтримка аграрного сектору – ще одна ініціа-

тива Віолети Лабазюк. Хмельниччина входить в ТОП-
5 лідируючих областей з досить потужним аграрним 
сектором, який є потужним джерелом наповнення 
бюджетів усіх рівнів. Відтак, влада, за словами Віоле-
ти Лабазюк, готова підтримувати агропромисловий 
комплекс у розрізі кожного фермерського господар-
ства. Одним із механізмів такої підтримки є Програма 
розвитку агропромислового комплексу Хмельницької 
області. Впродовж дії програми її фінансовою допомо-
гою на суму 14,6 млн. грн скористалися кооперативи 
та більш ніж 2,5 тисячі  фермерів, які мають в обробіт-
ку до 20 га землі. Зокрема, для господарників було на-
дано компенсацію на закупівлю сільськогосподарської 
техніки українського виробника, закуплено й частко-
во повернуто компенсацію з обласного бюджету на 
доїльні  апарати на утримання великої рогатої худоби. 

«Хмельниччина йде на чистоту» та «Япо-
мога»: екологічні проекти  боротьби зі 
сміттям – ще один помітний і актуальний 

проект Віолети Лабазюк, який знайшов велику під-
тримку серед територіальних громад краю, оскільки 
ситуація з твердими побутовими відходами в області 
залишається досить гострою проблемою. У рамках 
проекту відбувся  дводенний тренінг-навчання для 
голів територіальних громад, представників бізнесу, 
провідних фахівців та експертів, під час якого обміню-
вались досвідом щодо розробки та впровадження ре-
гіональних проєктів з управління відходами у кожній 
територіальній громаді.

У продовження проекту в нашій області розпочалася 
реалізація ще одного екопроекту «Япомога». У трьох 
школах вже встановлені перші  «Япомогабокси». У та-
ких сортувальних автоматах учні утилізовуватимуть 
пластикові пляшки, а отримані кошти спрямовуються 
на будівництво притулку для бездомних тварин або 
на допомогу місцевому центру соціальної реабілітації. 

Мета голови обласної ради – встановлення таких Япо-
могабоксів у школах кожної територіальної громади.

Підтримка учасників АТО/ООС та інших 
військових конфліктів, піклування про чле-
нів сімей загиблих учасників бойових дій 

– у пріоритеті діяльності обласної ради.  За ініціати-
ви  Віолети Лабазюк при обласній раді створено кон-
сультативну раду сприяння захисту інтересів ветера-
нів військових конфліктів, мета якої  – налагодження 
ефективної співпраці органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування щодо реалізації заходів у 
сфері підтримки учасників АТО/ООС та воїнів-інтер-
націоналістів. З метою розширення складу консуль-
тативної ради сприяння захисту інтересів ветеранів 
військових конфліктів при голові обласної ради буде 
залучено представників громадських організацій учас-
ників бойових дій Кам´янець-Подільського, Хмель-
ницького та Шепетівського районів.

Хмельниччина першою в Україні впрова-
джує основи кібербезпеки серед територі-
альних громад. 

Між обласною радою та представниками Ради націо-
нальної безпеки України, Фонду цивільних досліджень 
та розвитку США підписано Меморандум про співпра-
цю щодо впровадження безпечних інформаційно-ко-
мунікаційних технологій в територіальних громадах 
краю. Оскільки питання інформаційної безпеки сьо-
годні особливо актуальне у нашій країні, обласна рада 
готова підтримувати дані ініціативи та продовжувати 
подальшу співпрацю з іноземними партнерами впро-
вадження безпечних інформаційно-комунікаційних 
технологій у сфері розбудови можливостей з безпеки 
інформації, кібербезпеки та підвищення обізнаності 
публічних управлінців. Сьогодні даний курс пройшли 
вже 700 управлінців.

ІНІЦІАТИВИ ТА ПРІОРИТЕТНІ
 НАПРЯМКИ РОБОТИ 

ОБЛАСНОЇ РАДИ НА 2022 РІК

• Будівництво, оновлення та реконструкція спортив-
но-оздоровчих об’єктів.
• Подальше впровадження регіонального плану по-
водження з твердими побутовими відходами області.
• Залучення необхідного фінансового ресурсу на під-
тримку закладів охорони здоров´я, освіти, соціаль-
ного спрямування та покращення їхньої матеріаль-
но-технічої бази.  

«Злагоджена діяльність депутатського кор-
пусу у поточному році продемонструвала  бага-
то позитивних змін на Хмельниччині. Насправді 
цілей та планів дуже багато, вже є певні резуль-
тати, однак ми не будемо зупинятись на досягну-
тому. Депутатський корпус обласної ради наці-
лений на подальшу продуктивну роботу спільно 
з територіальними громадами для прогресивного 
розвитку нашої області», - переконана Віолета Ла-
базюк.
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