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Протокол № 7 
Засідання Правління Громадської ради  
при обласній державній адміністрації 

 
м. Хмельницький  
Будинок рад                                                     “13” серпня 2015 р.   15.30 
            
Слухали: головуючого Міщука А.В., який повідомив результати реєстрації: 
зареєструвалося 10 членів правління Громадської ради. На засіданні присутні 
представники громадських рад при райдержадміністраціях, міськвиконкомах 
та інших виконавчих державних органів області. Міщук А.В. ознайомив 
присутніх з порядком денним та запропонував його затвердити. 
 

Порядок денний засідання Правління Громадської ради  
при Хмельницькій облдержадміністрації 

 
1. Про налагодження співпраці з громадськими радами області. 
2. Про обговорення та затвердження переліку питань на чергове засідання 

Громадської ради. 
3. Різне. 

 
Голосували: Про затвердження порядку денного засідання правління. 
«За» - 10  
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 
Рішення прийнято. 
 
Головуючий: переходимо до питань порядку денного. 
 

1. Про налагодження співпраці з громадськими радами області. 
 

Слухали: Довбуша В.В., який зазначив, що на розширеному засіданні 
Громадської ради при ОДА присутні представники громадських рад при 
райдержадміністраціях, міськвиконкомах та інших державних виконавчих 
органах. 
 
Виступили: 
Лелюк В.Г. (голова громадської ради при Хмельницькій РДА); 
Романюк В.В. (секретар громадської ради при Дунаєвецькій РДА); 
Остапенко А.М. (голова громадської ради при Шепетівському 
міськвиконкомі); 
Віннічук О.А. (голова громадської ради при Волочиській РДА); 
Німчук О.В. (представник громадської ради при Деражнянській РДА); 
Ткачук М.Г (голова громадської ради при Ярмолинецькій РДА); 
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Барановська І.І. (начальник відділу інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю Теофіпольської РДА); 
Бурбан В.В. (представник громадської ради при Кам’янець-Подільському 
виконкомі); 
Котлярчук Г.Й. (голова громадської ради при Городоцькій РДА). 

 
2. Про обговорення та затвердження переліку питань на чергове 

засідання Громадської ради. 
 
Слухали: Міщука А.В., який зазначив, що наданих пропозицій головами 
комітетів Громадської ради не було. До Громадської ради при ОДА надійшла 
пропозиція від Бурбана В.В. щодо включення до порядку денного питання 
про об’єднання середніх спеціальних училищ м.Кам’янець-Подільського у 
ВПТУ та про вирішення питання  об’єднання територіальних громад 
Кам’янець-Подільського району.   
 
Виступили: 
Скоробогатий С.О., який запропонував розглянути надані пропозиції на 
засіданнях профільних комітетів і, вподальшому, надати відповідну 
інформацію на засідання Громадської ради. 
 
Голосували: про доручення голові комітету з питань науки, освіти, релігії, 
культури, молоді, спорту та туризму розглянути питання щодо об’єднання 
середніх спеціальних училищ м.Кам’янець-Подільського у ВПТУ на 
засіданні комітету та про доручення голові комітету з питань діяльності 
органів місцевого самоврядування та децентралізації влади розглянути 
питання  щодо об’єднання територіальних громад Кам’янець-Подільського 
району на засіданні комітету. 
 
 «За» - 10 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 
Рішення прийнято. 
                    
                                                   
Головуючий                                                                     Міщук А.В. 
 
Секретар                                                                          Кошай Н.А.  


