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Протокол № 6 
Засідання Правління Громадської ради  
при обласній державній адміністрації 

 
м. Хмельницький  
Будинок рад                                                     “09” липня 2015 р.   17.00 
            
Слухали: головуючого Повха В.В., який повідомив результати реєстрації: 
зареєструвалося 9 членів правління Громадської ради. На засіданні присутня 
заступник начальника управління інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю Яруш М.В. Повх В.В. ознайомив присутніх з порядком 
денним та запропонував 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 засідання правління. 
«За» - 9  
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 
Рішення прийнято. 
 
Головуючий: переходимо до питань порядку денного. 
 

1. Про обговорення та затвердження переліку питань на чергове 
засідання Громадської ради. 

 
Слухали: Повха В.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 
25 червня 2015 року. 
Голосували: про затвердження переліку питань в цілому (додаток 1). 
 «За» - 9 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 
Рішення прийнято. 
                   2. Різне.  
                                                   
Головуючий                                                                     В. Повх 
 
Секретар                                                                          Н. Кошай    
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Додаток 1 
 

Перелік питань, які будуть розглядатися на черговому засіданні 
Громадської ради 23 липня 2015 року 

 
 
 

1. Про патріотичне виховання молоді Хмельницької області 
(відповідальний  Скоробогатий С.О., запросити керівників відповідних 
управлінь). 

 
2. Про затвердження плану роботи Громадської ради на ІІ півріччя 2015 

року (відповідальні Довбуш В.В., голови комітетів). 
 

3.  Про участь представників Громадської ради у підсумкових звітних 
нарадах органів виконавчої влади області (відповідальний  Довбуш 
В.В.).  

 
4. Про запрошення голів громадських рад при РДА, виконкомах та інших 

органах виконавчої влади області  на чергове засідання правління 
Громадської ради, яке відбудеться в серпні поточного року 
(відповідальний  Довбуш В.В.). 

 
5. Про ситуацію, що склалася у в/ч 1358, Славутський район 

(відповідальний  Сагайдак А.Г.). 
 

6. Про доцільність перебування на займаній посаді начальника Служби 
автомобільних доріг в Хмельницькій області Гнидюка П.І. 
(відповідальний  Велиган В.Р.). 

 
7. Інформація щодо підписання меморандуму про співпрацю з 

громадською радою при Міністерстві соціальної політики 
(відповідальний  Савчук А.М.). 

 
8. Різне. 
 


