ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ПРОТОКОЛ №9
Засідання Громадської ради
при обласній державній адміністрації

від 30 липня 2015 року
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Протокол № 9
Засідання Громадської ради
при обласній державній адміністрації
м. Хмельницький
Будинок рад

“30” липня 2015 р. 17.00

Слухали: Скоробогатого С.О., який, в зв’язку з відсутністю голови та
заступників голови Громадської ради, запропонував обрати головуючим
даного засідання голову комітету з питань регламенту та організації роботи
Громадської ради Довбуша В.В.
Голосували: про обрання Довбуша В.В. головуючим засідання Громадської
ради.
«За»
36
«Проти»
0
«Утримались»
0
Рішення прийнято.
Слухали: головуючого зборів Довбуша В.В., який повідомив результати
реєстрації: зареєструвалося 36 члени.
Довбуш В.В. ознайомив присутніх з порядком денним та запропонував його
затвердити.
Порядок денний засідання Громадської ради
при Хмельницькій облдержадміністрації
1. Про відвідування засідань членами Громадської ради.
2. Про патріотичне виховання молоді Хмельницької області.
3. Про затвердження плану роботи Громадської ради на ІІ півріччя 2015
року.
4. Про участь представників Громадської ради у підсумкових звітних
нарадах органів виконавчої влади області.
5. Про ситуацію, що склалася у в/ч 1358 (Славутський район).
6. Про доцільність перебування на займаній посаді начальника Служби
автомобільних доріг в Хмельницькій області Гнидюка П.І.
7. Інформація щодо підписання меморандуму про співпрацю з
громадською радою при Міністерстві соціальної політики.
8. Про запрошення голів громадських рад при РДА, виконкомах та інших
органах виконавчої влади області на чергове засідання правління
Громадської ради, яке відбудеться в серпні поточного року.
9. Різне.
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Голосували: Про затвердження порядку денного.
«За»
36
«Проти»
0
«Утримались»
0
Рішення прийнято.
1. Про відвідування засідань членами Громадської ради
Слухали:
Довбуша В.В., який довів присутнім інформацію щодо відвідування засідань
Громадської ради. Відповідно до аналізу графіка відвідувань, засідання не
відвідували (без поважних причин): Борейчук В.І. (3 засідання поспіль),
Бухал І.В. (2 засідання поспіль), Макара С.О. (4 засідання поспіль), Підлісний
М.О. (3 засідання поспіль), Романюк К.І. (2 засідання поспіль), Сніховський
О.О. (4 засідання поспіль).
Голосували: про виключення Борейчука В.І., Бухала І.В., Макари С.О.,
Підлісного М.О., Романюка К.І., Сніховського О.О. з членів Громадської
ради при ОДА та зміну кількості її членів на 60.
«За»
«Проти»
«Утримались»
Рішення прийнято.

-

20
0
0

2. Про патріотичне виховання молоді Хмельницької області.
Слухали: Скоробогатого С.О., який зазначив, що в навчальних та
позанавчальних закладах Хмельниччини на організованих заходах звучить
забагато російської музики, що є неприпустимим в наш час. Скоробогатий
зачитав проект рішення по даному питанню: «З метою активізації роботи з
патріотичного виховання учнівської та студентської молоді, враховуючи
необхідність популяризації музичних творів українських виконавців,
рекомендуємо Департаменту освіти і науки спільно з Управлінням культури,
національностей та релігії Хмельницької обласної державної адміністрації
розробити та надіслати до вищих, середніх та позашкільних навчальних
закладів перелік музичних творів для використання під час урочистих
заходів, навчального процесу і дозвілля».
Виступили:
Баєва Т.Ф., яка зауважила, що Громадська рада не може вказувати, яку
музику необхідно слухати.
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Кабачинський М.І., який наголосив, що список має мати лише
рекомендаційний характер.
Подольська Р.І., яка поцікавилась хто має складати такі списки.
Ковальчук І.І., яка запропонувала рекомендувати адміністрації розглянути
на колегії ОДА питання «Про оздоровлення дітей у 2015 році», притягнути
до відповідальності тих осіб, які відповідають за організацію свят для молоді.
Мельник Л.М., яка зазначила, що Міністерство культури вже має певні
напрацювання в цьому напрямку, тому потрібно їх вивчити та врахувати.
Савчук А.М., який запропонував проголосувати за дане рішення в цілому та
включити пропозицію Ковальчук І.І. щодо притягнення організаторів до
відповідальності.
Скоробогатий С.А., який сказав, що ті хто не проголосує за дане рішення
будуть вважатися такими, що підтримують сепаратизм.
Подольська Р.І., яка відповіла Скоробогатому, що вважає дане рішення
неправомірним, голосувати за нього не буде; та покинула залу засідань.
Баєва Т.Ф., яка підтримала Подольську Р.І. і також покинула залу засідань.
Головуючий поставив на голосування пропозиції по мірі надходження.
Голосували: за пропозицію Ковальчук І.І. «доповнити проект рішення
пунктом 2 «Рекомендувати адміністрації розглянути на колегії ОДА питання
«Про оздоровлення дітей у 2015 році», притягнути до відповідальності тих
осіб, які відповідають за організацію свят для молоді».
«За»
21
«Проти»
2
«Утримались»
0
Рішення прийнято.
Голосували: про затвердження звернення щодо патріотичного виховання
молоді та притягнення організаторів заходів, де транслюється проросійська
музика, до відповідальності в цілому.
«За»
«Проти»
«Утримались»
Рішення прийнято.

-

21
2
0

3. Про затвердження плану роботи Громадської ради на ІІ півріччя
2015 року.
Слухали: Ковальчук І.І., яка зачитала доповнення до плану роботи
Громадської ради.
Головуючий поставив на голосування доповнення Ковальчук І.І. до рішення.
Голосували: про доповнення Ковальчук І.І. до рішення.
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«За»
«Проти»
«Утримались»
Рішення прийнято.

-

Виступили: Довбуш В.В.,
затвердження плану в цілому.

36
2
0
який

запропонував

проголосувати

за

Голосували: про затвердження плану роботи Громадської ради на ІІ півріччя
2015 року в цілому.
«За»
«Проти»
«Утримались»
Рішення прийнято.

-

36
2
0

*Примітка: на момент голосування в залі зареєструвалось 42 члени
Громадської ради.
4. Про участь представників Громадської ради у підсумкових звітних
нарадах органів виконавчої влади області.
Слухали: Довбуша В.В., який запропонував в разі необхідності головам
профільних комітетів, за підписом голови Громадської ради, направляти
представників Громадської ради для участі у підсумкових звітних нарадах
органів виконавчої влади області, рекомендувати до складу колегій
відповідних органів.
Голосували: про те, що в разі необхідності головам профільних комітетів, за
підписом голови Громадської ради, направляти представників Громадської
ради для участі у підсумкових звітних нарадах органів виконавчої влади
області, рекомендувати до складу колегій відповідних органів.
.
«За»
«Проти»
«Утримались»
Рішення прийнято.

-

42
0
0

5. Про ситуацію, що склалася у в/ч 1358 (Славутський район).
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Слухали: Довбуша В.В., який запропонував перенести питання на наступне
засідання Громадської рази, в зв’язку з відсутністю доповідача.
Голосували: про перенесення питання щодо ситуації, що склалася у в/ч 1358
(Славутський район) на наступне засідання Громадської ради в зв’язку з
відсутністю доповідача.
«За»
«Проти»
«Утримались»
Рішення прийнято.

-

42
0
0

6. Про доцільність перебування на займаній посаді начальника Служби
автомобільних доріг в Хмельницькій області Гнидюка П.І.
Слухали: Подворного І.Г., який надав інформацію по даному питанню та
зачитав звернення до голови Державного агентства автомобільних доріг
України та прокурору Хмельницької області (додаток 1).
Голосували: про затвердження та направлення звернення щодо доцільність
перебування на займаній посаді начальника Служби автомобільних доріг в
Хмельницькій області Гнидюка П.І (додаток 1).
«За»
«Проти»
«Утримались»
Рішення прийнято.

-

40
0
0

7. Інформація щодо підписання меморандуму про співпрацю з
громадською радою при Міністерстві соціальної політики.
Слухали: Савчука А.М.,
даному питанню.

який ознайомив присутніх з інформацією по

Виступили: Мороз С.В., який зазначив, що підписання меморандуму ні до
чого не зобов’язує.
Гоцький Г.І., який запропонував не підписувати меморандум.
Голосували: про підписання меморандуму про співпрацю з Громадською
радою при Міністерстві соціальної політики.
«За»
«Проти»

-

17
0
6
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«Утримались»
Рішення не прийнято.

-

1

8 Про запрошення голів громадських рад при РДА, виконкомах та інших
органах виконавчої влади області на чергове засідання правління
Громадської ради, яке відбудеться в серпні поточного року.
Слухали: Довбуш В.В., який зазначив, що надходить багато звернень від
представників громадських рад при РДА та виконкомах, тому є пропозиція
запросити даних представників на засідання Правління Громадської ради при
ОДА 15.08.2015р.
Голосували: про запрошення представників громадських рад при РДА та
виконкомах та інших органах виконавчої влади області на засідання
Правління Громадської ради при ОДА 15.08.2015р.
«За»
«Проти»
«Утримались»
Рішення прийнято.

-

38
0
0

9. Різне.
Слухали: Довбуша В.В., який повідомив, що надійшла пропозиція від члена
Громадської ради Мухаммедова А.К. щодо розгляду питання про виділення
земельної ділянки під будівництво культурно-просвітницького центру
мусульманської релігійної громади м. Хмельницького.
Виступили: Мельник Л.М., яка запропонувала рекомендувати
мусульманській громаді звернутися безпосередньо до Хмельницької міської
ради.
Довбуш В.В., який надав пропозицію направити дане звернення громадській
раді при Хмельницькому виконкомі.
Голосували: про розгляд даного звернення та направлення його Громадській
раді при Хмельницькому виконкомі.
«За»
- 6
«Проти»
11
«Утримались»
7
Рішення не прийнято.
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Довбуш В.В., який запропонував провести наступне засідання правління
Громадської ради 15.08.2015р., а засідання Громадської ради – 27.08.2015р.
Голосували: про проведення наступного засідання правління Громадської
ради 09.07.2015р., а засідання Громадської ради – 23.07.2015р.
«За»
- 36
«Проти»
0
«Утримались»
0
Рішення прийнято.
Головуючий

В. Довбуш

Секретар

Н. Кошай
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Додаток 1
Голові Державного агентства автомобільних
доріг України Підгайному С. Г.
Копія:
Голові Хмельницької обласної
державної адміністрації Загородному М.В.
Громадська рада при Хмельницькій обласній державній адміністрації просить Вас
розглянути питання про доцільність перебування на займаній посаді начальника
Служби автомобільних доріг в Хмельницькій області Гнидюка Петра Івановича,
який при режимі Януковича очолював Державне підприємство «Хмельницький
облавтодор», був членом партії регіонів та депутатом Новоушицької районної ради
від цієї партії.
Під час Революції Гідності надавав злочинні накази, щодо перекриття доріг
державного значення для перешкоджання проїзду активістів із західних областей
України до Києва.
Гнидюк П.І. своїми діями довів Державне підприємство «Хмельницький
облавтодор») до багатомільйонної кредиторської заборгованості, сам же при цьому
придбав для себе і своєї родини три квартири, дві машини, побудував будинок в
Хмельницькому, дачний котедж в селі Куражин Новоушицького району, при цьому
не маючи власного бізнесу та інших законних джерел надходження коштів.
В 2014 році за поданням Гнидюка П.І. було призначено його заступником Гуралч
Леоніда Андрійовича, який в 2010-2014 роках працював заступником голови
Хмельницькі ї облдержадміністрації, підтримуючи партію регіонів.
Як висновок, йде кругова порука представників злочинного режиму.
Тому ми, представники громадськості, вимагаємо звільнити з посади начальника
Служби автомобільних доріг в Хмельницькій області Гнидюка Петра Івановича,
який не гідний займати зазначену посаду.
Прокурору Хмельницької області
Синишину О.Р.
Громадська рада при Хмельницькій обласній державній адміністрації підняла
питання про доцільність перебування на займаній посаді начальника Служби
автомобільних доріг в Хмельницькій області Гнидюка Петра Івановича, який при
режимі Януковича очолював Державне підприємство «Хмельницький облавтодор»,
був членом партії регіонів та депутатом Новоушицької районної ради від цієї
партії.
Під час Революції Гідності надавав злочинні накази, щодо перекриття доріг
державного значення для перешкоджання проїзду активістів із західних областей
України до Києва.
Гнидюк П.І. своїми діями довів Державне підприємство «Хмельницький
облавтодор» до багатомільйонної кредиторської заборгованості, сам же при цьому
придбав для себе і своєї родини три квартири, дві машини, побудував будинок в
Хмельницькому, дачний котедж в селі Куражин Новоушицького району, при
цьому не маючи власного бізнесу та інших законних джерел надходження коштів.
Тому ми, представники громадськості, просимо Вас перевірити отримані
доходи начальника Служби автомобільних доріг в Хмельницькій області Гнидюка
П.І. та його родини на відповідність їх, щодо придбаної власності.
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