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Протокол № 8 
Засідання Правління Громадської ради  
при обласній державній адміністрації 

 
м. Хмельницький  
Будинок рад                                                     “05” листопада  2015 р.   17.00 
            
Слухали: головуючого Міщука А.В., який повідомив результати реєстрації: 
зареєструвалося 6 членів правління Громадської ради. Міщук А.В. ознайомив 
присутніх з порядком денним та запропонував 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 засідання правління. 
«За» - 6  
«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 19 листопада 2015 року.   
 
Голосували: про затвердження переліку питань в цілому (додаток 1). 
 «За» - 6 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 
Рішення прийнято. 
                    
                                                   
Головуючий                                                                     Міщук А.В. 
 
Секретар                                                                          Кошай Н.А.  
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Додаток 1 
 

Перелік питань, які будуть розглядатися на черговому засіданні 
Громадської ради 19 листопада 2015 року 

 
 

1. Про ситуацію в ПАТ «Полонський гірничий комбінат». 
(Відповідальний Коліжук О.В.) 

 
2. Про роботу обласної прокуратури. (Відповідальний Велиган В.Р.) 

 
3. Щодо особливостей формування кадрового резерву ОДА. 

(Відповідальний Савчук А.М.) 
 

4. Щодо тарифів на комунальні послуги для громадських організацій. 
(Відповідальний Савчук А.М.) 

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

учасникам АТО. (Відповідальний Савчук А.М.)  
 

6. Про ситуацію, що склалася по Збручанському родовищу. 
(Відповідальний Сагайдак Г.А.) 

 
7. Заслуховування директора департаменту освіти і науки ОДА Фасолі 

О.І. щодо патріотичного виховання молоді області. (Відповідальний 
Скоробогатий С.О.) 

 
8. Про відвідування засідань членами Громадської ради. (Відповідальні 
голови комітетів) 


