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Протокол № 4 

Засідання Громадської ради  

при обласній державній адміністрації 

 

 

м. Хмельницький  

Будинок рад                                                     “05” березня 2015 р.   17.00 

            

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

реєстрації: зареєструвалося 55 членів. Міщук А.В. ознайомив присутніх з 

порядком денним та запропонувала його затвердити. 

 

Порядок денний засідання Громадської ради  

при Хмельницькій облдержадміністрації 

 

1. Про затвердження змін до положення про комітети. 

2. Про обговорення та затвердження звернення щодо стану річки 

Південний Буг. 

3. Про обговорення і затвердження звернення, щодо виконання резолюції 

Хмельницького народного Віче «Олігархи повинні заплатити», до 

Президента України, Прем’єр-міністра та голови Верховної Ради. 

4. Про ситуацію на валютному ринку України. 

5. Різне. 

 

Голосували: Про затвердження порядку денного 

 

«За» - 55 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Рішення прийнято. 

 

Головуючий: переходимо до питань порядку денного. 

 

1. Про затвердження змін до положення про комітети. 

 

Слухали: Довбуша В.В., який зазначив, що враховані всі пропозиції 

галузевих комітетів до положення, воно перевірене завідуючим юридичним 

відділом ОДА та юристами Громадської ради. 

 

Виступили: 

Міщук А.В., який запропонував проголосувати за положення про комітети в 

цілому. 

 

Голосували: про затвердження положення про комітети Громадської ради в 

цілому (додаток 1). 
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 «За» - 55 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Рішення прийнято. 

Вирішили: затвердити положення про комітети Громадської ради в цілому 

(додаток 1). 

 

2. Про обговорення та затвердження звернення щодо стану річки 

Південний Буг. 

 

Слухали: Велигана В.Р., який доповів про стан річки Південний Буг та 

вплив місцевого виробництва на її екосистему. 

 

Виступили: 

Бухал І.В., який зазначив, що необхідно негайно звернутись до вищих 

державних органів щодо вирішення цієї проблеми. 

Міщук А.В., який наголосив на необхідності перевірити стан об’єктів, які 

можуть забруднювати річку. 

Сагайдак Г.А., який запропонував підготувати звернення до Прем’єр-

міністра України, щодо вирішення проблеми забруднення річки Південний 

Буг. 

Міщук А.В., який запропонував голові  комітету з питань будівництва, 

житлово-комунального господарства, природо-користування та екології  

зустрітись  з головою комісії ОДА, створеної для вирішення проблеми 

забруднення річки Південний Буг, а голові  комітету з питань регламенту, 

організації роботи Громадської ради, співпраці з територіальними та 

галузевими громадськими радами та інформаційної діяльності організувати 

проведення круглого столу із зазначеного питання. 

 

Голосували:  

1. Про підготовку та направлення звернення до Прем’єр-міністра 

України, щодо вирішення проблеми забруднення річки Південний Буг; 

2. Про доручення голові  комітету з питань будівництва, житлово-

комунального господарства, природо-користування та екології  

зустрітись  з головою комісії ОДА, створеної для вирішення проблеми 

забруднення річки Південний Буг; 

3. Про доручення голові  комітету з питань регламенту, організації 

роботи Громадської ради, співпраці з територіальними та галузевими 

громадськими радами та інформаційної діяльності організувати 

проведення круглого столу із зазначеного питання. 

 

 «За» - 55 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 
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Рішення прийнято. 

Вирішили:  

1. Підготувати та направити звернення до Прем’єр-міністра України, 

щодо вирішення проблеми забруднення річки Південний Буг; 

2. Доручити голові  комітету з питань будівництва, житлово-

комунального господарства, природо-користування та екології  

зустрітись  з головою комісії ОДА, створеної для вирішення проблеми 

забруднення річки Південний Буг; 

3. Доручити голові  комітету з питань регламенту, організації роботи 

Громадської ради, співпраці з територіальними та галузевими 

громадськими радами та інформаційної діяльності організувати 

проведення круглого столу із зазначеного питання. 
 

3. Про обговорення і затвердження звернення, щодо виконання 

резолюції Хмельницького народного Віче «Олігархи повинні 

заплатити», до Президента України, Прем’єр-міністра та голови 

Верховної Ради. 
 

Слухали: Папугу О.Д., який зачитав звернення щодо виконання резолюції 

Хмельницького народного Віче від 28.12.2014 р. до Президента України 

Петра Порошенка, Прем’єр-міністра Арсенія Яценюка та голови Верховної 

Ради Володимира Гройсмана під назвою «Олігархи повинні заплатити». 

 

Голосували: про затвердження звернення щодо виконання резолюції 

Хмельницького народного Віче від 28.12.2014 р. та направлення його до 

Президента України Петра Порошенка, Прем’єр-міністра Арсенія Яценюка 

та голови Верховної Ради Володимира Гройсмана (додаток 2). 

 

«За» - 55 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Рішення прийнято. 

 

4. Про ситуацію на валютному ринку України. 

 Слухали: Приймак С.М., яка зачитала звернення  щодо ситуації у валютно-

фінансовій сфері. 

  

Виступили: 

Міщук А.В., який запропонував взяти за основу звернення  щодо ситуації у 

валютно-фінансовій сфері.  
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Голосували: про взяття за основу звернення  щодо ситуації у валютно-

фінансовій сфері. 

 

«За» - 55 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Рішення прийнято. 

 

Різне. 

 

Виступили:  

Міщук А.В., який запропонував: 

 12.03.2015р. о 17:00 провести засідання Правління Громадської ради; 

 19.03.2015р. о 17:00 провести засідання Громадської ради та запросити 

на засідання голову обласної державної адміністрації. 
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Додаток 2 

 

Президенту України 

Порошенку П.О. 

 

Голові Верховної Ради України 

Гройсману В.Б. 

 

Прем’єр-міністру України 

Яценюку А.П. 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

 

 На сьогоднішній час зростає незадоволення серед населення через «обвал» гривні, 

що спровокувало зростання цін на ліки, продукти і товари, підвищення тарифів на 

комунальні послуги, затягування військового конфлікту на сході України, відсутність 

будь-яких реформ чи дій, направлених на покращення життя. 

  

На наш народ випав весь тягар сьогодення. Влада закриває «дірки» у бюджеті за 

рахунок незахищених верств населення, малого та середнього бізнесу. Олігархи 

продовжують збільшувати свої статки, наживаючись на біді людей.  В даній ситуації 

необхідно негайно робити конкретні кроки за рахунок тих, хто обкрадав український 

народ  за роки незалежності України.  

  

Громадська рада при Хмельницькій обласній державній адміністрації, в яку 

входять 74 інститути громадянського суспільства і охоплюють своєю діяльністю всю 

Хмельниччину, просить Вас терміново вжити радикальних заходів, щодо направлення 

коштів олігархів на розвиток економіки, потреб армії та врегулювання складної ситуації в 

державі. 

 

Просимо, також поінформувати, про хід виконання резолюції Хмельницького 

народного Віче від 28.12.2014 р. до Президента України Петра Порошенка, Прем’єр-

міністра Арсенія Яценюка та голови Верховної Ради Володимира Гройсмана під назвою 

«Олігархи повинні заплатити». 

 

Додаток: копія резолюції Хмельницького народного Віче від 28.12.2014 р. 
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