
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ДЕПУТАТ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

ПАНЧУК АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності. Будинок рад______

Першому заступнику голови 
Хмельницької обласної ради 
Гончаруку В.В.

Шановний Володимире Володимировичу!

Прошу Вас включити до переліку питань порядку денного другої 

позачергової сесії питання «Про звернення депутатів Хмельницької обласної 

ради до Кабінету Міністрів України щодо вжиття невідкладних заходів для 

відновлення економіки країни від наслідків карантинних обмежень».

З повагою
депутат обласної ради Анатолій ПАНЧУК

Х М Е Л Ь Н И Ц Ь К А  
О Б Л А С Н А  Р А Л А

2 2 ГРУ 2020 ,



ПРОЄКТ

УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 24 грудня 2020 року № ________

м. Хмельницький

Про звернення депутатів Хмельницької обласної ради до Кабінету Міністрів 
України щодо вжиття невідкладних заходів для відновлення економіки 
країни від наслідків карантинних обмежень

Розглянувши звернення депутата обласної ради Панчука Анатолія 
Анатолійовича, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Звернутися до Кабінету Міністрів України щодо вжиття 
невідкладних заходів для відновлення економіки країни від наслідків 
карантинних обмежень (текст звернення додається).

2. Текст звернення оприлюднити на веб-сайті Хмельницької обласної
ради.

Голова ради Володимир ГОНЧАРУК



ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Хмельницької обласної ради 

до Кабінету Міністрів України щодо вжиття невідкладних заходів для 
відновлення економіки країни від наслідків карантинних обмежень.

Керуючись нормами Конституції України (далі КУ) що мають найвищу 
юридичну силу (стаття 8 КУ), а саме на підставі норм:
утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком 
держави (частина друга статті З КУ);
права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними(частина друга 
статті 21 КУ);
конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані (частина 
друга статті 22 КУ);
гарантується свобода пересування(стаття 33 КУ); 
кожен має право на працю(стаття 43 КУ)
кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом 
(частина перша статті 42);

в Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування (стаття 7 КУ); 
органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження 
у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України (стаття 
6 КУ)

Депутати Хмельницької обласної ради що є офіційними представниками 
інтересів громади Хмельницької області заявляють про наступне:

В цей час, коли країна опинилася на межі економічного краху уряд 
забов’язаний вжити рішучих кроків по відверненню наслідків економічної кризи 
і негайно розробити,із залученням представників органів місцевого 
самоврядування, критерії, які дозволять кожному регіону, кожному місту, 
залежно від епідемічної ситуації, як найшвидше повернутися до нормального 
роботи малого та середнього бізнесу та функціонування всіх галузей економіки 
країни.

Депутати Хмельницької обласної ради вважають, що уряд повинен як 
найшвидше вжити рішучих та дієвих заходів для виходу країни з кризи та 
негайного відновлення роботи бізнесу, адже саме бізнес найбільше страждає від 
обмежувальних заходів, а, відповідно, страждають Державний та місцеві 
бюджети через зупинення сплати податків та скорочення робочих місць.

Вимагаємо надати органам місцевого самоврядування повноваження щодо 
самостійного визначення рівня обмежень в залежності від рівня захворюваності 
в кожному населеному пункті. Вважаємо, що там, де кількість хворих на СОУГО 
відносно невелика і динаміка захворюваності низька, належить поступово 

послабити обмеження.
Депутати Хмельницької обласної ради виступають за:
- поступове відновлення діяльності бізнесу шляхом впровадження гнучких 

регіональних обмежувальних заходів в залежності від епідемічної ситуації в 
кожному населеному пункті окремо;

- встановлення різних форм обмежень для окремих громадян, а не для 
усього населення;

- визначення критеріїв безпечних умов ведення бізнесу в умовах карантину. 
Своєчасне зняття обмежень дасть можливість перезапустити економіку

країни, поки економічне становище не стало критичним, і відновити роботу 
малого і середнього бізнесу, який є основою економіки країни.


