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Протокол № 11 

Засідання Громадської ради  

при обласній державній адміністрації 

 

 

м. Хмельницький  

Будинок рад                                                     “10” грудня 2015 р.   17.00 

            

Слухали: Міщука А.В., який повідомив результати реєстрації: 

зареєструвалося 28 членів (Міронова Н.Г., Стукан І.М., Приймак С.М., 

Маліновська М.М. повідомили про поважну причину відсутності на 

засіданні). Запрошена Стаднік Тетяна Олегівна,  начальник відділу у справах 

преси та інформації.  

 

Міщук А.В. ознайомив присутніх з порядком денним та запропонував його 

затвердити. 

 

Порядок денний засідання Громадської ради  

при Хмельницькій облдержадміністрації 

 

1.  Про план обласних заходів щодо реалізації Стратегії державної 

політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 

2016 рік. 

2. Про рейдерське захоплення Нігинського кар’єру.  

3. Про звернення до голови ОДА щодо військово-патріотичного 

виховання молоді області.  

4. Щодо особливостей формування кадрового резерву ОДА.  

5. Щодо тарифів на комунальні послуги для громадських організацій.  

6. Інформація про створення «єдиного вікна»  для надання послуг 

учасникам АТО.  

7. Заслуховування керівника прес-центру Громадської ради при ОДА 

Мороза С.В. про проведену роботу.  

8. Про зміну організаційної структури Громадської ради при 

Хмельницькій ОДА.  

9. Різне. 

 

Голосували: Про затвердження порядку денного. 

«За» - 28 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Рішення прийнято. 

 

1. Про план обласних заходів щодо реалізації Стратегії державної 

політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 

2016 рік. 
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Слухали: Стаднік Т.О., повідомила інформацію про розроблений план 

обласних заходів щодо реалізації Стратегії державної політики сприяння 

розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 рік, до якого 

громадськість може  вносити пропозиції допоки він ще не є затвердженим. 

 

Голосували: про взяття інформації до відома. 

«За» - 28 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Рішення прийнято. 

 

2. Про рейдерське захоплення Нігинського кар’єру. 

 

Слухали:  Велиган В.Р., який доповів про поточну ситуацію по даному 

питанню та зачитав звернення. 

 

Виступили:  

Ковальчук І.І., запропонувала додати до звернення тезу про те, що було 

порушене трудове законодавство щодо звільнення попереднього керівника. 

 

Голосували: за затвердження тексту звернення з відповідними 

доповненнями та направлення його адресатам. 

«За» - 27 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 1 

Рішення прийнято. 

  

3. Про звернення до голови ОДА щодо військово-патріотичного 

виховання молоді області. 

 

Слухали:  Скоробогатого С.О., який зачитав звернення до голови ОДА. 

 

Виступили:  

Колесник Н.В., яка зазначила, що звернення написано не коректно та 

запропонувала внести зміни. 

Міщук А.В., який запропонував прийняти звернення за основу, допрацювати 

та направити адресату. 

 

Голосували: за пропозицію Міщука А.В. прийняти звернення за основу, 

допрацювати та направити адресату. 

«За» - 26 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 1 
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Рішення прийнято. 

 

4. Щодо особливостей формування кадрового резерву ОДА. 

 

Слухали: Савчука А.М., зачитав звернення до голови ОДА щодо 

особливостей формування кадрового резерву, в якому запропонував 

долучати громадськість до його формування. 

 

Виступили: 

Міщук А.В., який запропонував доопрацювати дане звернення та перенести 

його обговорення на наступне засідання Громадської ради із залученням 

представників кадрової служби. 

 

Голосували: за пропозицію Міщука А.В. доопрацювати дане звернення та 

перенести його обговорення на наступне засідання Громадської ради із 

залученням представників кадрової служби. 

 

«За» - 27 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 1 

Рішення прийнято. 

 

5. Щодо тарифів на комунальні послуги для громадських організацій. 

 

Слухали: Савчука А.М., який надав інформацію по даному питанню та 

зачитав відповідне звернення. 

 

Виступили: 

Баєва Т.Ф., яка зазначила, що дане звернення необхідно доопрацювати 

відповідно до норм законодавства. 

Міщук А.В., який запропонував взяти дане звернення за основу та доручити 

Баєвій Т.Ф. та Ковальчук І.І. долучитися до вдосконалення цього звернення. 

 

Голосували: про пропозицію взяти дане звернення за основу та доручити 

Баєвій Т.Ф. та Ковальчук І.І. долучитися до вдосконалення цього звернення.  

«За» - 28 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Рішення прийнято. 
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6. Інформація про створення «єдиного вікна»  для надання послуг 

учасникам АТО. 

 

Слухали: Савчука А.М., який надав інформацію по даному питанню та 

зачитав відповідне звернення. 

 

Виступили: 

Ковальчук І.І., яка запропонувала створити робочу групу з числа членів 

Громадської ради для опрацювання даного питання. 

 

Голосували: за пропозицію створити робочу групу з числа членів 

Громадської ради для опрацювання питання про створення «єдиного вікна»  

для надання послуг учасникам АТО.  

«За» - 28 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Рішення прийнято. 

 

7. Заслуховування керівника прес-центру Громадської ради при ОДА 

Мороза С.В. про проведену роботу. 

 

Слухали: Мороза С.В., який надав інформацію про роботу прес-центру. 

 

Виступили: 

Міщук А.В., який запропонував Морозу С.В. відкрити доступ для 

редагування інформаційної сторінки Громадської ради при Хмельницькій 

ОДА усім членам ради. 

 

Голосували: за пропозицію відкрити доступ для редагування інформаційної 

сторінки Громадської ради при Хмельницькій ОДА усім членам ради.  

«За» - 28 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Рішення прийнято. 

 

8. Про зміну організаційної структури Громадської ради при 

Хмельницькій ОДА. 

 

Слухали: Довбуша В.В., який ознайомив присутніх з пропозицією оновленої 

структури Громадської ради, запропонував затвердити її. 
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Виступили: 

Міщук А.В., яка запропонував доручити Довбушу В.В. внести відповідні 

зміни до Положення Громадської ради при ОДА, та відповідальним особам 

провести засідання нових комітетів та обрати новий керуючий склад 

комітетів. 

 

Голосували: за затвердження нової структури Громадської ради  та 

доручення Довбушу В.В. внести відповідні зміни до Положення Громадської 

ради при ОДА, а відповідальним особам провести засідання нових комітетів 

та обрати новий керуючий склад комітетів.  

«За» - 28 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Рішення прийнято. 

 

6. Різне. 

 

Слухали: Міщука А.В., який запропонував провести наступне засідання 

правління Громадської ради 22.12.2015р.  

              

Голосували: про проведення наступного засідання правління Громадської 

ради 22.12.2015р.                

«За» - 28 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Рішення прийнято. 

 

           

Головуючий                                                                     А.Міщук 

 

Секретар                                                                          Н. Кошай     


