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Протокол № 4 

Засідання Правління Громадської ради  

при обласній державній адміністрації 

 

 

м. Хмельницький  

Будинок рад                                                     “14” травня 2015 р.   17.00 

            

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

реєстрації: зареєструвалося 12 членів. Міщук А.В. ознайомив присутніх з 

порядком денним та запропонувала 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. 

 

«За» - 12  

«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: Міщука А.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 28 травня 2015 року. 

 

Виступили: 

Міщук А.В., який запропонував проголосувати за затвердження переліку 

питань в цілому. 

 

Голосували: про затвердження переліку питань в цілому (додаток 1). 

 

 «За» - 12 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 
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Рішення прийнято. 

 

Вирішили: затвердити перелік питань (додаток 1), які будуть розглядатися 

на черговому засіданні Громадської ради 28 травня 2015 року. 

 

Різне 

 

Виступили:  

Міщук А.В., який запропонував провести позачергове засідання правління 

Громадської ради 18 або 19 травня та запросити на дане засідання голову 

ОДА. 

 

Голосували: про проведення позачергового засідання правління Громадської 

ради 18 або 19 травня та запрошення на дане засідання голови ОДА. 

 

 «За» - 12 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Рішення прийнято. 

 

Вирішили: 

провести позачергове засідання правління Громадської ради 18 або 19 травня 

та запросити на дане засідання голову ОДА. 
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Додаток 1 

 

Перелік питань, які будуть розглядатися на черговому засіданні 

Громадської ради 28 травня 2015 року 

 

 

 

1. Про відвідування засідань членами Громадської ради (відповідальна 

Кошай Н.). 

 

2. Про роботу фонду підтримки підприємництва (відповідальна Ковальчук 

І. (повторно запросити відповідального ОДА за роботу фонду)). 

 

3. Звіт відповідальних членів Громадської ради про виконання та 

контроль доручень (відповідальний Довбуш В.). 

 

4. Про затвердження регламенту Громадської ради (відповідальний 

Довбуш В.). 

 

5. Щодо створення прес-центру Громадської ради при ОДА 

(відповідальний Довбуш В., Мороз С.).  

 

6. Щодо внесення змін до розпорядження голови ОДА про проведення 

люстраційної перевірки в апараті та структурних підрозділах ОДА 

(відповідальний Велиган В.). 

 

7. Про формування колегії при ОДА (відповідальний Велиган В.). 

 

8. Про кошторис витрат пов’язаних з підготовкою та проведенням 

конкурсу щодо визначення автомобільних перевізників на приміських 

та міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не 

виходять за межі території області (відповідальний Миронов Р.). 

 

9. Щодо створення окремого підрозділу ОДА з питань туризму і курортів 

(відповідальний Повх В.). 

 

10.  Щодо стану підготовки адміністративно-територіальної реформи в 

області (відповідальний Коліжук О.). 


