ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

П Р О Т О К О Л № 10
Засідання Громадської ради
при обласній державній адміністрації

від 19 листопада 2015 року
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Протокол № 10
Засідання Громадської ради
при обласній державній адміністрації
м. Хмельницький
Будинок рад

“19” листопада 2015 р. 17.00

Слухали: Міщука А.В., який повідомив результати реєстрації:
зареєструвалося 37 членів. Запрошені: Цісар В.І. (представник УМВС у
Хмельницькій області), Гаврилик А.С. (прокурор відділу Хмельницької
облпрокуратури), Коцюк Л.В. (прес-секретар прокурора Хмельницької
області), Фасоля О.І. (директор департаменту освіти і науки ОДА).
Міщук А.В. ознайомив присутніх з порядком денним та запропонував його
затвердити.
Порядок денний засідання Громадської ради
при Хмельницькій облдержадміністрації
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Про ситуацію в ПАТ «Полонський гірничий комбінат».
Про роботу обласної прокуратури.
Щодо особливостей формування кадрового резерву ОДА.
Щодо тарифів на комунальні послуги для громадських організацій.
Інформація про створення «єдиного вікна» для надання послуг
учасникам АТО.
Про ситуацію, що склалася по Збручанському родовищу.
Заслуховування директора департаменту освіти і науки ОДА Фасолі
О.І. щодо патріотичного виховання молоді області.
Про відвідування засідань членами Громадської ради.
Різне.

Голосували: Про затвердження порядку денного.
«За»
37
«Проти»
0
«Утримались»
0
Рішення прийнято.
Міщук А.В., який повідомив, що у зв’язку з обмеженням часу, даного на
проведення засідання Громадської ради, в першу чергу будуть розглядатись
питання із запрошеними особами.
1. Про ситуацію в ПАТ «Полонський гірничий комбінат»
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Слухали: Коліжука О.В., який ознайомив присутніх з поточною ситуацією в
ПАТ «Полонський гірничий комбінат».
Виступили:
Цісар В.І., який повідомив, що йде розслідування кримінального
провадження.
Підлісний О.В., який зауважив, що по даному питанню Громадська рада при
ОДА виходить за межі своїх повноважень. Та висловив думку, що хоче вийти
з Громадської ради.
Довбуш В.В., який запропонував звернутися до голови ОДА щодо створення
робочої групи щодо розгляду даного питання з представників УМВС,
прокуратури, Громадської ради, ЗМІ та ін..
Гаврилик А.С. повідомив, що дане провадження розслідується лише по
факту підробки документів.
Міщук А.В. запропонував підготувати звернення до міністра внутрішніх
справ, міністра юстиції, генпрокуратури щодо швидкого реагування на
ситуацію, яка склалася в ПАТ «Полонський гірничий комбінат».
Голосували: про звернення до голови ОДА щодо створення робочої групи з
представників УМВС, прокуратури, Громадської ради, ЗМІ та ін. щодо
розгляду питання ПАТ «Полонський гірничий комбінат» та про звернення до
міністра внутрішніх справ, міністра юстиції, генпрокуратури щодо швидкого
реагування на ситуацію, яка склалася в ПАТ «Полонський гірничий
комбінат».
«За»
«Проти»
«Утримались»
Рішення прийнято.

-

34
1
0

2. Про роботу обласної прокуратури.
Слухали: Велиган В.Р., який наголосив на неналежній роботі обласної та
місцевих прокуратур Хмельницької області. Зокрема підкреслив, що так і
немає вирішення справ сім’ї Сабодах, сім’ї Поводюків, приватизації квартир
в гуртожитку ВПУ №25, розповсюдження газети «Новоросія».
Виступили:
Гаврилик А.С., який повідомив присутнім стан розгляду даних справ
прокуратурою області.
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Папуга О.Д., який наголосив на тому, що обласна прокуратура
недопрацьовує.
Велиган В.Р., який зауважив, що не бачить належної співпраці між
прокуратурою та комітетом Громадської ради з питань законності,
антикорупційної діяльності та люстрацій них процесів.
Міщук А.В., який запропонував взяти дану інформацію до відома.
Голосували: за пропозицію Міщука А.В. взяти дану інформацію до відома.
«За»
36
«Проти»
0
«Утримались»
0
Рішення прийнято.
3. Заслуховування директора департаменту освіти і науки ОДА
Фасолі О.І. щодо патріотичного виховання молоді області.
Слухали: Скоробогатого С.О., який зазначив, що проводиться недостатня
робота департаменту освіти і науки щодо військово-патріотичного виховання
молоді Хмельницької області.
Виступили:
Фасоля О.І., який навів приклади роботи департаменту щодо даного питання
та наголосив на тому, що готовий працювати над усуненням недоліків та
співпрацювати в цьому напрямку з Громадською радою та громадськими
організаціями.
Маліновська М.М., яка зауважила, що патріотичне виховання молоді більше
залежить від позиції вчителів, а роботи департаменту не видно.
Фасоля О.І., запевнив, що необхідні документи, щодо роботи по напрямку
військово-патріотичного виховання молоді.
Міщук А.В., запропонував створити «зелені патрулі» для покращення
екологічної ситуації в області, на що директор департаменту відповів, що
такі патрулі є, але вони будуть розвивати більше цей рух.
Скоробогатий С.О. зазначив, що в зв’язку з тим, що Фасоля О.І. готовий до
плідної співпраці, питання військово-патріотичного виховання молоді варто
разом доопрацювати.
4. Про відвідування засідань членами Громадської ради.
Слухали: Довбуша В.В., який зазначив, що в зв’язку з систематичними
пропусками засідань Громадської ради при ОДА та іншими причинами
пропонується виключити з її членів наступних осіб: Аветян Г.Р., Геут К.Г.,
Гуменюк Я.В., Добровольський Ю.М., Лукашук О.Г., Маковський І.М.,
Міхалевський В.Ц., Підлісний О.В., Подольська Р.І., Середюк В.В., Супрун
О.Ф. та змінити кількість членів Громадської ради на 49.
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Голосували: про виключення з членів Громадської ради наступних осіб:
Аветян Г.Р., Геут К.Г., Гуменюк Я.В., Добровольський Ю.М., Лукашук О.Г.,
Маковський І.М., Міхалевський В.Ц., Підлісний О.В., Подольська Р.І.,
Середюк В.В., Супрун О.Ф. та зміну кількості членів Громадської ради на 49.
«За»
«Проти»
«Утримались»
Рішення прийнято.

-

30
0
0

5.Про ситуацію, що склалася по Збручанському родовищу.
Слухали: Сагайдака Г.А., який зачитав звернення щодо ситуації навколо
Збручанського родовища.
Голосували: про затвердження та направлення звернення щодо ситуації
навколо Збручанського родовища.
«За»
30
«Проти»
0
«Утримались»
0
Рішення прийнято.
6. Різне.
Слухали: Міщука А.В., який запропонував провести наступне засідання
правління Громадської ради 26.11.2015р., а засідання Громадської ради –
03.12.2015р.
Голосували: про проведення наступного засідання правління Громадської
ради 26.11.2015р., а засідання Громадської ради – 3.12.2015р.
«За»
- 30
«Проти»
0
«Утримались»
0
Рішення прийнято.
Головуючий

А.Міщук

Секретар

Н. Кошай
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