
УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ГЛАДУНЯК ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ
29000 м. Хмельницький вул. Проскурівська, 17 тел/факс: 70-90-47

П. О і. £ £ £ »

Г олові
Хмельницької обласної ради 
Загородному М.В.

Шановний Михаиле Васильовичу!

Прошу включити в порядок денний чергової 31 сесії обласної ради 
питання стосовно підтримки мого депутатського звернення щодо ситуації, 
яка склалася навколо зупинення експлуатації будівель закладів професійної 
освіти Хмельницької області, як депутатський запит та спрямувати його для 
розгляду і вирішення порушеної у ньому проблеми голові Хмельницької 
обласної державної адміністрації Габінету Д.А. та голові Хмельницької 
обласної ради Загородному М.В.
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депутат обласної ради І.Гладуняк
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Депутатський запит

До мене, як депутата обласної ради, звернувся трудовий колектив 
Нетішинського професійного ліцею щодо ситуації, яка склалася після 
проведення в грудні 2019 року працівниками Головного управління ДСНС у 
Хмельницькій області позапланової перевірки навчального закладу щодо 
дотримання законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, за 
результатами якої був складений відповідний Акт перевірки №381 від 
19.12.2019 року.

Слід відмітити, що лише у 2019 році вперше з обласного бюджету 
виділено для Нетішинського професійного ліцею 102,9 тисяч гривень на 
проведення протипожежних заходів, а саме придбання протипожежного 
обладнання та інвентарю. Крім цього, зі спеціального фонду ліцею у 2019 році 
було використано 16 тисяч гривень на проведення діагностування та 
перезарядку вогнегасників, а також на придбання протипожежного інвентарю.

На протязі грудня 2019 - січня 2020 року адміністрацією ліцею було 
усунено 25 порушень, вказаних в Акті перевірки. Для усунення решти 
порушень необхідні тривалий час та великі кошти, на виділення яких зроблено



відповідний бюджетний запит до Департаменту освіти та науки Хмельницької 
ОДА.

Однак 13 лютого 2020 року адміністрації ліцею стало відомо, що Головне 
управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 
Хмельницькій області направило позовну заяву до Хмельницького 
окружного адміністративного суду про застосування заходів реагування у 
вигляді повного зупинення експлуатації будівель Нетішинського професійного 
ліцею до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної та 
техногенної безпеки, зазначених в Акті перевірки №381 від 19.12.2019 року.

Хмельницький окружний адміністративний суд ухвалою від 21 лютого 
2020 року по справі № 560/724/20 відкрив провадження в адміністративній 
справі за позовом Головного управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області до Нетішинського 
професійного ліцею про застосування заходів реагування та ухвалив розглянути 
справу за правилами спрощеного позовного провадження.

Це викликало серйозне занепокоєння в трудовому колективі ліцею, 
мешканців гуртожитків та серед батьків учнів, адже переважна більшість учнів 
ліцею є дітьми з сімей зі складними життєвими умовами. Зупинення 
навчального процесу в ліцеї ставить під загрозу не лише успішне завершення 
навчального року, а й участь учнів ліцею в зовнішньому незалежному 
оцінюванні. Тому члени трудового колективу ліцею, мешканці гуртожитків та 
батьки налаштовані до вжиття рішучих кроків для відстоювання своїх прав 
та прав дітей на здобуття якісної професійної освіти, навіть до пікетування 
облдержадміністрації та Офісу президента.

Аналогічні позови до Хмельницького окружного адміністративного суду 
Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 
Хмельницькій області направило стосовно Державного вищого навчального 
закладу «Камянець-Подільський індустріальний коледж», Вищого 
професійного училища №36 с. Балин Хмельницької області, Хмельницького 
професійного ліцею м. Хмельницький та Державного навчального закладу 
«Теофіпольський професійний аграрно-промисловий ліцей» смт. Теофіполь.

Враховуючи вищевикладене, прошу Вас терміново втрутитися в 
межах своєї компетенції в дану ситуацію та не допустити повного зупинення 
експлуатації будівель вищезазначених закладів професійної освіти 
Хмельницької області.

Депутат обласної ради І.Гладуняк


