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Протокол № 3 

Засідання Правління Громадської ради  

при обласній державній адміністрації 

 

 

м. Хмельницький  

Будинок рад                                                     “16” квітня 2015 р.   17.00 

            

Слухали: головуючого зборів Міщука А.В., який повідомив результати 

реєстрації: зареєструвалося 13 членів. Міщук А.В. ознайомив присутніх з 

порядком денним та запропонувала його затвердити. 

 

Порядок денний засідання Правління Громадської ради  

при Хмельницькій облдержадміністрації 

 

1. Про обговорення та затвердження переліку питань на чергове засідання 

Громадської ради. 

2. Різне. 

 

Голосували: Про затвердження порядку денного. 

 

«За» - 13  

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Рішення прийнято. 

 

Головуючий: переходимо до питань порядку денного. 

 

1. Про обговорення та затвердження переліку питань та пропозицій 

голові Хмельницької ОДА. 

 

Слухали: Міщука А.В., який зазначив, що відповідно до наданих 

пропозицій головами комітетів Громадської ради, було сформовано перелік 

питань  (додаток 1), які будуть розглядатися на черговому засіданні 

Громадської ради 30 квітня 2015 року. 

 

Виступили: 

Міщук А.В., який запропонував проголосувати за затвердження переліку 

питань в цілому. 

 

Голосували: про затвердження переліку питань в цілому (додаток 1). 

 

 «За» - 13 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 
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Рішення прийнято. 

 

Вирішили: затвердити перелік питань (додаток 1), які будуть розглядатися 

на черговому засіданні Громадської ради 30 квітня 2015 року. 

 

Різне 

 

Виступили:  

Ковальчук І.І., яка запропонувала звернутися до керівництва ОДА щодо 

надання інформації про  виконання та реагування на звернення Громадської 

ради. 

 

Голосували: про звернення до керівництва ОДА щодо надання інформації 

про  виконання та реагування на звернення Громадської ради. 

 

 «За» - 13 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Рішення прийнято. 

 

Вирішили: 

звернутись до керівництва ОДА щодо надання інформації про  виконання та 

реагування на звернення Громадської ради (відповідальні: Довбуш В.В., 

Ковальчук І.І.). 
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Додаток 1 

 

Перелік питань, які будуть розглядатися на черговому засіданні 

Громадської ради 30 квітня 2015 року 

 

 

1. Інформація про виконання та реагування на звернення Громадської 

ради (відповідальні: Довбуш В. (запросити відповідального працівника 

ОДА; Ковальчук І. (підготувати лист-звернення за рішенням правління 

Громадської ради)). 

 

2. Про план консультацій ОДА з громадськістю (відповідальні: Довбуш В. 

(запросити відповідального працівника ОДА); Ковальчук І. 

(підготувати звернення щодо надання плану)). 

 

3. Щодо роботи управління молоді та спорту ОДА (відповідальний Повх 

В. (запросити Мерлені І.)). 

 

4. Щодо роботи фонду підтримки підприємництва (відповідальна 

Ковальчук І. (запросити відповідального ОДА за роботу фонду)). 

 

5. Про затвердження бланку посвідчення члена Громадської ради 

(відповідальний Довбуш В.). 

 

6. Про затвердження регламенту Громадської ради (відповідальний 

Довбуш В.). 

 

7. Про відвідування засідань членами Громадської ради (відповідальна 

Кошай Н.). 

 

8. Про проведення конкурсів щодо визначення автомобільних 

перевізників на приміських та міжміських автобусних маршрутах 

загального користування, що не виходять за межі території області 

(відповідальний Миронов Р.). 

 

9. Щодо роботи екологічних служб  та екологічної ситуації в 

Хмельницькій області (відповідальні: Велиган В.; Сагайдак Г. 

(підготувати звернення до екологічних служб)). 

 

10. Про підтримку резолюції круглого столу щодо доцільності продажу 

землі сільськогосподарського призначення (відповідальний Кушнір М.). 

 

11. Щодо навантаження на одну ставку науково-педагогічного працівника 

у вищих навчальних закладах Хмельницької області (відповідальний 

Габінет Д.). 


