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Протокол № 1 

Засідання Громадської ради  

при обласній державній адміністрації 

 

 

м. Хмельницький  

Будинок рад                                             “12” лютого 2015 р.   17.00. 

            

Слухали: головуючого зборів Смаля Ю.В., який повідомив результати 

реєстрації: зареєструвалося 69 членів, з них 5 – по дорученнях. Смаль Ю.В. 

ознайомив присутніх з порядком денним та запропонувала його затвердити. 

 

Порядок денний засідання Громадської ради  

при Хмельницькій облдержадміністрації 

1. Про схвалення змін до типового Положення про Громадську раду. 

2. Про проведення виборів голови Громадської ради шляхом 

рейтингового голосування. 

3. Про проведення виборів заступників голови Громадської ради 

шляхом рейтингового голосування. 

4. Про проведення виборів секретаря Громадської ради . 

5. Про проведення виборів лічильної комісії. 

6. Різне. 

 

Голосували: Про затвердження порядку денного 

 

«За» - 60 

«Проти» - 1 

«Утримались» - 1 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Головуючий: переходимо до питань порядку денного. 

 

 

1. Про схвалення змін до типового Положення про Громадську раду. 

 

Слухали: Міщука А.В., який запропонував внести зміни до п.18, п.15.2, п.17 

даного проекту положення про Громадську раду. 

Бірюка Л.В., який запропонував взяти за основу проект положення про 

Громадську раду.  

 

Голосували: Про взяття за основу проект положення про Громадську раду. 



 

 

3 

 

 

«За» - 64 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 1 

Рішення прийнято. 

 

 

2. Проведення виборів голови Громадської ради шляхом 

рейтингового голосування. 

 

Головуючий: прошу вносити пропозиції щодо кандидатури голови 

Громадської ради.  

Учасники засідання внесли наступні пропозиції: 

Папуга О.Д. – Коліжука О.В.; 

Смаль Ю.В – Богачука В.Я.; 

Мельник Л.М. – Данкевича І.Т. 
 

Виступили: 

Коліжук О.В., який дав коротку інформацію про себе. 

Смаль Ю.В., який дав коротку характеристику Богачуку В.Я. 

Данкевич І.Т., який дав коротку інформацію про себе. 
 

Голосували: про обрання головою Громадської ради Коліжука О.В. шляхом 

рейтингового голосування. 

«За» - 13 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

 

Голосували: про обрання головою Громадської ради Богачука В.Я. шляхом 

рейтингового голосування. 

«За» - 42 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

 

Голосували: про обрання головою Громадської ради Данкевича І.Т. шляхом 

рейтингового голосування. 

«За» - 33 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 
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Вирішили: за результатами рейтингового голосування обрати Богачука В.Я. 

головою Громадської ради при обласній державній адміністрації.  

 

3. Проведення виборів заступників голови Громадської ради 

шляхом рейтингового голосування. 

 

Головуючий: відповідно до Положення прийнятого за основу, прошу 

вносити пропозиції щодо кандидатури першого заступника голови 

Громадської ради.  

Учасники засідання внесли наступні пропозиції: 

Мороз С.В. – Коліжука О.В.; 

Добровольський Ю.М. – Міщука А.В.; 

 

 

Виступив: 

Міщук А.В., який надав коротку інформацію про себе. 

 

Голосували: про обрання першим заступником голови Громадської ради 

Коліжука О.В. шляхом рейтингового голосування. 

«За» - 18 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

 

Голосували: про обрання першим заступником голови Громадської ради 

Міщука А.В. шляхом рейтингового голосування. 

«За» - 38 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

 

Вирішили: за результатами рейтингового голосування обрати Міщука А.В. 

першим заступником голови Громадської ради при обласній державній 

адміністрації.  

Смаль Ю.В. передав повноваження головування на засіданні новообраному 

першому заступнику голови Громадської ради Міщуку А.В. 

Головуючий: прошу вносити пропозиції щодо кандидатури заступника 

голови Громадської ради.  

Учасники засідання внесли наступні пропозиції: 
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Скоробогатий С.О. – Баєву Т.Ф.; 

Добровольський Ю.М. – Білого Л.Г.; 

Довбуш В.В. – Повха В.В.; 

Приймак С.М. – Рохову Н.А.; 

Ковальчук І.І. – Геута К.Г.  

 

Виступили: 

Баєва Т.Ф., яка надала коротку характеристику про себе. 

Добрянський М.В., який дав інформацію про Білого Л.Г. 

Повх В.В., який дав коротку інформацію про себе. 

Рохова Н.А., яка надала коротку інформацію про себе. 

Геут К.Г., який дав коротку інформацію про себе. 

 

Голосували: про обрання заступником голови Громадської ради Баєву Т.Ф. 

шляхом рейтингового голосування 

«За» - 22 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Рішення не прийнято. 

Голосували: про обрання заступником голови Громадської ради Білого Л.Г. 

шляхом рейтингового голосування 

«За» - 7 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Рішення не прийнято. 

Голосували: про обрання заступником голови Громадської ради Повха В.В. 

шляхом рейтингового голосування. 

«За» - 23 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

 

Голосували: про обрання заступником голови Громадської ради Рохової 

Н.А. шляхом рейтингового голосування. 

«За» - 21 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 
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Голосували: про обрання заступником голови Громадської ради Геута К.Г. 

шляхом рейтингового голосування. 

«За» - 23 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

 

Головуючий: прошу переголосувати за кандидатури Повха В.В. та Геута 

К.Г., які набрали однакову кількість голосів шляхом рейтингового 

голосування. 

 

Голосували: про обрання заступником голови Громадської ради Повха В.В. 

шляхом рейтингового голосування. 

«За» - 31 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Рішення прийнято. 

 

Голосували: про обрання заступником голови Громадської ради Геута К.Г. 

шляхом рейтингового голосування. 

«За» - 27 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Рішення не прийнято. 

Вирішили: за результатами рейтингового голосування обрати Повха В.В. 

заступником голови Громадської ради при обласній державній адміністрації.  

4. Проведення виборів секретаря Громадської ради. 

Головуючий: прошу вносити пропозиції щодо кандидатури секретаря 

Громадської ради.  

Учасники засідання внесли наступні пропозиції: 

Смаль Ю.В. – Кошай Н.А.; 

Антонюк Г.С. – Баєву Т.В. 

 

Виступили: 

Кошай Н.А., яка надала коротку характеристику про себе. 

Голосували: про обрання секретарем Громадської ради Кошай Н.А. 
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«За» - 37 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Рішення прийнято. 

Голосували: про обрання секретарем Громадської ради Баєву Т.Ф. 

«За» - 25 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Рішення не прийнято. 

Вирішили: обрати Кошай Н.А. секретарем Громадської ради при обласній 

державній адміністрації.  

5. Проведення виборів лічильної комісії. 

Слухали: Букацького М.І., який запропонував обрати лічильну комісію в 

кількості 5 осіб. 

Голосували: про обрання лічильної комісії в кількості 5 осіб. 

«За» - 64 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 1 

Рішення прийнято. 

Вирішили: обрати лічильну комісію у складі 5 осіб.  

 

Внесено пропозицію щодо персонального складу лічильної комісії 

установчих зборів – Добровольський Ю.М., Покотило О.А., Мороз С.В., 

Ярова А.В., Кукурудза О.І. 

 

Голосували: Про обрання лічильної комісії у складі Добровольський Ю.М., 

Покотило О.А., Мороз С.В., Ярова А.В., Кукурудза О.І. 

«За» - 65 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Рішення прийнято. 

 

Вирішили: обрати лічильну комісію у складі Добровольський Ю.М., 

Покотило О.А., Мороз С.В., Ярова А.В., Кукурудза О.І. 
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Різне. 

 

Головуючий: прошу пропозиції щодо внесення змін до проекту положення 

про Громадську раду та заяви про включення до комітетів Громадської ради 

надати секретарю Кошай Н.А. в письмовому вигляді до 16 лютого 2015 року. 

Наступне засідання провести 17 лютого 2015 року о 17:00. 

 

 

 


