ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ПРОТОКОЛ №2
Засідання Громадської ради
при обласній державній адміністрації

від 17 лютого 2015 року

2

Протокол № 2
Засідання Громадської ради
при обласній державній адміністрації
м. Хмельницький
Будинок рад

“17” лютого 2015 р. 17.00.

Слухали: головуючого зборів Міщука А.В., який повідомив результати
реєстрації: зареєструвалося 66 членів, з них 7 – по дорученнях. Міщук А.В.
ознайомив присутніх з порядком денним та запропонувала його затвердити.
Порядок денний засідання Громадської ради
при Хмельницькій облдержадміністрації
1. Про внесення змін до Положення про Громадську раду та його
затвердження в цілому.
2. Про затвердження складу комітетів Громадської ради.
3. Різне.
Голосували: Про затвердження порядку денного
«За»
«Проти»
«Утримались»
Рішення прийнято.

-

65
0
1

Головуючий: переходимо до питань порядку денного.

1. Про внесення змін до Положення про Громадську раду та його
затвердження в цілому.
Слухали: Міщука А.В., який запропонував визначити, за якою кількісною
перевагою будуть прийматися рішення щодо змін у Положенні про
Громадську раду.
Баєву Т.Ф., яка запропонувала вважати рішення прийнятим, якщо за нього
проголосувало 2/3 членів Громадської ради, присутніх у залі.
Данкевича І.Т., який запропонував вважати рішення прийнятим, якщо за
нього проголосувало 1/2+1 членів Громадської ради, присутніх у залі.
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Голосували: про визначення 2/3 членів Громадської ради, присутніх у залі,
кількісною перевагою при прийнятті рішень щодо змін у Положенні про
Громадську раду .
«За»
«Проти»
«Утримались»
Рішення прийнято.

-

48
0
0

Слухали: Міщука А.В., який запропонував додати до п.11: «Вищим
керівним органом Громадської ради є збори».
Голосували: про затвердження змін до п.11.
«За»
60
«Проти»
0
«Утримались»
0
Рішення прийнято.
Слухали: Міщука А.В., який запропонував додати до п.17 «Громадська рада
з числа своїх членів створює комітети. Комітети здійснюють напрацювання
питань для включення в порядок денний засідання Громадської ради. До
роботи в комітетах можуть на добровільних засадах з правом дорадчого
голосу залучатись експерти з відповідних питань». До останнього абзацу п.17
додати «Члени Громадської ради самостійно обирають комітет, в якому
бажають працювати. Члени відповідного комітету обирають з-поміж себе
голову та секретаря комітету, розробляють положення про комітет.
Положення комітету затверджується Громадською радою».
Слухали: Смаля Ю.В., який запропонував додати до керівного складу
комітетів посаду заступника голови комітету
Голосували: про затвердження змін до п.17.
«За»
47
«Проти»
0
«Утримались»
0
Рішення прийнято.
Слухали: Міщука А.В., який запропонував додати до першого абзацу п.18
«Дата проведення наступного засідання Громадської ради визначається на
попередньому засіданні».
Голосували: про затвердження змін до п.18.
«За»
66
«Проти»
0
«Утримались»
0
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Рішення прийнято.
Слухали; Міщука А.В., який запропонував внести зміни до п.17 та
об’єднати комітет з питань регламенту та організації роботи Громадської
ради та комітет з питань співпраці з територіальними та галузевими
громадськими радами та інформаційної діяльності
Голосували: про затвердження змін до п.17.
«За»
66
«Проти»
0
«Утримались»
0
Рішення прийнято.
Слухали; Міщука А.В., який зачитав пропозиції Ковальчук І.І. та зазначив,
що дані пропозиції вже були враховані.
Слухали: Баєву Т.Ф., яка запропонувала врахувати гендерний паритет при
формуванні секретаріату Громадської ради та додати до Положення пункт
«При формуванні комітетів Громадської ради пріоритет надавати жінкам».
Голосували: про додавання до Положення пункту «При формуванні
комітетів Громадської ради пріоритет надавати жінкам».
«За»
16
«Проти»
0
«Утримались»
0
Рішення не прийнято.
Слухали: Довбуша В.В., який наголосив на тому, що в Положенні не
сказано про роботу члена Громадської ради за дорученням і запропонував не
реєструвати осіб, які прийшли на засідання Громадської ради за дорученням.
Баєву Т.Ф., яка запропонувала внести пункт до Положення «При відсутності
члена Громадської ради, він має право дати доручення представляти
громадську організацію іншому члену організації».
Скоробогатого С.О., який підтримав Баєву Т.Ф, але запропонував приймати
доручення лише від громадської організації, яка подала свого представника
до Громадської ради.
Голосували: про внесення пункту до Положення «При відсутності члена
Громадської ради, громадська організація має право дати доручення
представляти свої інтереси іншому члену організації»..
«За»
23
«Проти»
0
«Утримались»
0
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Рішення не прийнято.
Слухали: Скоробогатого С.О., який запропонував внести зміни до п.10
«Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської
ради на підставі: … некоректної чи неетичної поведінки члена Громадської
ради по відношенню до інших членів та дискредитації Громадської ради в
цілому після одного офіційного попередження головою за ініціативою 25%
від присутніх за висновком регламентного комітету».
Міщука А.В., який запропонував внести зміни до п.10 «Членство в
Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради на
підставі: … систематичної відсутності члена Громадської ради на її
засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази поспіль).
Голосували: про затвердження змін до п.10.
«За»
45
«Проти»
0
«Утримались»
0
Рішення прийнято.
Слухали: Мельник Л.М., яка запропонувала розділити комітет з питань
науки, освіти, релігії, культури, молоді, спорту та туризму на: 1- комітет
науки, освіти та питань європейської інтеграції; 2- комітет спорту та
національно-патріотичного виховання; 3 – комітет культури та розвитку
громадянського суспільства; 4 – комітет з молодіжної політики.
Голосували: про розділ комітету з питань науки, освіти, релігії, культури,
молоді, спорту та туризму на: 1- комітет науки, освіти та питань європейської
інтеграції; 2- комітет спорту та національно-патріотичного виховання; 3 –
комітет культури та розвитку громадянського суспільства; 4 – комітет з
молодіжної політики.
«За»
0
«Проти»
0
«Утримались»
0
Рішення не прийнято.
Слухали: Мельник Л.М., яка запропонувала перейменувати комітет з
питань бюджету в комітет бюджетування та інвестиційної політики.
Голосували: про перейменування комітету з питань бюджету в комітет
бюджетування та інвестиційної політики.
«За»
0
«Проти»
0
«Утримались»
0
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Рішення не прийнято.
Слухали: Папугу О.Д., який запропонував додати до п.11 «Громадська рада
виражає недовіру голові Громадської ради, у разі лобіювання ним інтересів
будь-якої політичної партії».
Голосували: про затвердження змін до п.11.
*Примітка: на момент голосування в залі знаходилось 60 членів Громадської
ради.
«За»
5
«Проти»
0
«Утримались»
0
Рішення не прийнято.
Слухали: Папугу О.Д., який запропонував в п 15.1. речення «Лічильна
комісія формується, як правило, з трьох членів Громадської ради» замінити
реченням «Лічильна комісія формується у складі не менше трьох членів
Громадської ради».
Голосували: про затвердження змін до п.15.1.
*Примітка: на момент голосування в залі знаходилось 60 членів Громадської
ради.
«За»
49
«Проти»
0
«Утримались»
0
Рішення прийнято.
Слухали: Папугу О.Д., який запропонував в п 15.1. речення «Засідання
правління є правомочним за умови присутності більше половини членів
правління» замінити реченням «Засідання правління є правомочним за умови
присутності не менше 2/3 членів правління».
Голосували: про затвердження змін до п.16.
*Примітка: на момент голосування в залі знаходилось 60 членів Громадської
ради.
«За»
30
«Проти»
0
«Утримались»
0
Рішення не прийнято.
Слухали: Побережного А.І., який запропонував додати до п.11 «Голова
Громадської ради може бути включений до членів колегії ОДА, а голови
комітетів Громадської ради можуть бути включені до відповідних галузевих
колегій».
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Голосували: про затвердження змін до п.11.
«За»
57
«Проти»
0
«Утримались»
0
Рішення прийнято.
Слухали: Довбуша В.В., який запропонував внести зміни до п.17 «Комітет
не може бути менше 5 членів».
Голосували: про затвердження змін до п.17.
«За»
57
«Проти»
0
«Утримались»
0
Рішення прийнято.
Слухали: Міщука А.В., який запропонував затвердити Положення про
Громадську раду при облдержадміністрації в цілому з урахуванням всіх
пропозицій.
Голосували: про затвердження Положення про Громадську раду при
облдержадміністрації в цілому з урахуванням всіх пропозицій.
«За»
62
«Проти»
0
«Утримались»
0
Рішення прийнято.
Вирішили: затвердити Положення про Громадську
облдержадміністрації в цілому з урахуванням всіх пропозицій.

раду

при

2. Про затвердження складу комітетів Громадської ради.
Слухали: Кошай Н.А., яка, відповідно до поданих заяв, ознайомила
присутніх з персональним складом комітетів Громадської ради (додаток 1).
Голосували: про затвердження персонального складу комітетів Громадської
ради при облдержадміністрації (додаток 1).
«За»
66
«Проти»
0
«Утримались»
0
Рішення прийнято.
Вирішили: затвердити персональний склад комітетів Громадської ради при
облдержадміністрації (додаток 1).
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Різне.
Головуючий: прошу членів комітетів Громадської ради провести перше
засідання та обрати керівний склад до 24 лютого 2015 року. Наступне
засідання провести 24 лютого 2015 року о 17:00.
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Додаток 1
Персональний склад комітетів Громадської ради при Хмельницькій обласній державній адміністрації.
Комітет з питань регламенту, організації роботи громадської ради, співпраці з територіальними та галузевими громадськими
радами та інформаційної діяльності
1

Геут Костянтин Георгійович

096-6706007

ГО «За кадром» (03.04.2014)

2

Довбуш Віктор Володимирович

067-3812588

3

Копецький Андрій
Володимирович

067-3846183

4

Кравець Володимир Іванович

097-6082290

ХО ГО «Українська громада» (01.09.2008)

5

Кукурудза Олег Іванович

067-3837373

ХО ГО «Союз споживачів Хмельниччини» (21.08.2004)

6

Мороз Сергій Володимирович

093-7455762

Благодійна організація «Благодійний фонд допомоги захисника
України та реабілітації інвалідів» (14.01.2015)

7

Романюк Костянтин Ігорович

067-3847765

ГО «Всеукраїнське молодіжне об’єднання» (06.10.2014)

Регіональне відділення ГО «Гуманітарно-дипломатична місія
«Україна – єдина родина» (11.07.2014)
ХОО ГО «Всеукраїнська молодіжна ліга підприємців»
(20.11.2008)

відповідальний
за збір
комітету

Комітет з питань бюджету
1

Добровольський Юрій
Михайлович

050-4362835

ГО «Українське козацтво Хмельниччини» (08.09.2014)

2

Ковальчук Ірина Іванівна

097-9191591

ГО «Дія громади» (13.01.2000)

3

Кошай Наталія Анатоліївна

097-8972022

ХОО ВМГО «Батьківщина молода» (14.05.2008)

відповідальний
за збір
комітету

10
4

Лукашук Олег Григорович

050-3313841

ХОО ВГО «Ніхто крім нас» (04.04.2012)

5

Приймак Світлана Миколаївна

097-2278936

ХО Благодійний фонд «Допомога в ім’я розвитку» (29.09.1999)

6

Стукан Ігор Михайлович

068-2022021

Громадське формування «Плоскирівська Сотня» (21.08.2014)

Комітет з питань сільського господарства, продовольства та земельних відносин
1

Борейчук Володимир Іванович

067-4044984

ГО «Захист та збереження землі» (05.01.2015)

2

Гуменюк Ярослав Васильович

050-5973547

ХОО Всеукраїнської спілки власників земельних та майнових
паїв (12.12.2003)

3

Кушнір Михайло Михайлович

067-7039100

ХО ГО захисту виробничих і майнових прав власників
землі (28.01.2009)

4

Міщук Алім Володимирович

067-3804067

ХО ГО «Підприємці Поділля» (07.07.2011)

5

Підлісний Микола
Олександрович

050-4362835

ГО «Подільський регіональний комітет по боротьбі з коруп-цією
в органах державної влади, правоохоронних органах, прокуратурі
та судах» (07.05.2010)

Комітет з питань законності, антикорупційної діяльності та люстраційних процесів
1

Антонюк Галина Степанівна

097-5058980

ВГО «Захист дітей війни» (30.06.2005)

2

Велиган Віталій Романович

063-7250875

ГО «Правий альянс приватних підприємців України» (01.07.2014)

3

Гоцький Григорій Іванович

067-2082056

ХОО ВГО «Фонд сприяння демократичним виборам»
(09.09.2004)

097-2295948

ХОО Асоціації ветеранів МВС України (11.05.2010)

067-7709099

ГО «Народний вектор» (16.09.2014)

4
5

Корнацький Дмитро
Володимирович
Криштофор Роман
Володимирович

відповідальний
за збір
комітету

11
Хмельницький обласний комітет сприяння реалізації положень
Конституції України (05.09.1997)

6

Мороз Олег Володимирович

067-1310806

7

Папуга Олександр Дмитрович

097-1561653

ГО «Бойове Братство» (12.04.2007)

8

Подворний Іван Григорович

067-7331064

ХОГО «Комітет по захисту прав і основних свобод людини»
(12.03.2010)

9

Покотило Олена Анатоліївна

096-5156328

Хмельницька районна асоціація «Світанок» (10.06.2003)

10

Смаль Юрій Валентинович

067-9220972

ГО «Люстрація та народний трибунал» (03.09.2014)

відповідальний
за збір
комітету

Комітет з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства
1

Маковський Ігор Миколайович

050-9567993

Хмельницька Крайова Організація Всеукраїнського Лікарського
Товариства (13.10.2011)

2

Панделі Лілія Дмитрівна

066-7008195

ГО «Лікарський клуб імені Степана Руданського» (07.09.2012)

3

Піділісний Олег
Володимирович

067-9270363

ХО ГО «Моноліт» (20.01.2009)

4

Побережний Анатолій Іванович

067-3842272

Хмельницька асоціація лікарів і провізорів (20.05.2005)

5

Побожна Наталія Францівна

6

Подольська Руслана Іванівна

ОВ ВА "Укрмолодьжитло"
068-2045616

ХОО ВГО «Жінки Батьківщини» (21.10.2009)

Комітет з питань праці, соціального захисту населення та волонтерської діяльності
1

Галушко Тетяна Володимирівна

067-3816858

ХО відділення Всеукраїнського об’єднання
ветеранів (16.05.2000)

2

Кірікіщук Лариса
Володимирівна

096-9037060

ХОО УТОС (04.08.1994)

відповідальний
за збір
комітету

12
Всеукраїнська благодійна організація «Турбота про літніх в
Україні» (03.10.2011)
ГО «Українська асоціація фахівців з подолання наслідків
психотравмуючих подій» (07.04.2014)

3

Макара Світлана Олександрівна

098-9438939

4

Маліновська Марина
Миколаївна

067-7527640

5

Назаревич Ірина Сергіївна

096-3744334

Товариство споживачів Хмельницької області (26.11.1993)

6

Савчук Анатолій Миколайович

067-6768144

ХО товариство ВОІ «Союз організацій інвалідів України»
(08.07.1993)

7

Середюк Вікторія Вікторівна

067-3028777

ГО «Автомайдан-Хмельниччина» (07.05.2014)

відповідальний
за збір
комітету

Якимчук Володимир
097-5707262
ХОО ВГОІ «Союз Чорнобиль України» (17.10.2005)
Анатолійович
Комітет з питань економіки, промисловості, енергетики, транспорту та зв’язку, регіонального, економічного
розвитку та підприємництва
Релігійна громада Вірменської Апостольської Церкви у
1 Аветян Георгій Рафікович
067-3837583
м. Хмельницькому (21.05.2013)
Профспілка захисту підприємництва м. Хмельницького
2 Бондар Болеслав Йосипович
702-705
(01.04.2008)
8

Спілка громадських об’єднань «Асоціація громадських
організацій «Народна Сила» (28.12.2012)

3

Бухал Іван Васильович

067-3824713

4

Дорош Сергій Іванович

068-3257128

5

Миронов Руслан Сергійович

067-3100040

6

Овчарук Вадим Володимирович

067-3820338

ГО «Сила правди» (03.04.2014)

7

Супрун Олександр Федорович

093-6538446

Асоціація розвитку курорту «Сатанів» (14.06.2007)

ХО альянс неурядових організацій «Прогресивна громада
Хмельниччини» (30.01.2007)
ГО «Подільське правозахисне об’єднання автомобільних
перевізників» (05.08.2013)

відповідальний
за збір
комітету

13
Комітет з питань будівництва, житлово-комунального господарства, природо-користування та екології
1

Букацький Микола Іванович

097-1868627

Хмельницьке регіональне суспільно-культурне товариство
«Переселенці» (20.06.2002)

2

Міронова Наталія Геннадіївна

067-1177093

ХОО Всеукраїнської екологічної ліги (29.01.1999)

3

Паюк Олександр Анатолійович

067-6794748

ВГО «Екологія та соціальний захист України» (01.03.2011)

4

Сагайдак Григорій Андрійович

098-3818847

ХОО Українське товариство мисливців і рибалок (03.01.1997)

5

Сніховський Олександр
Олександрович

067-7755588

ГО «Асоціація Хмельницьких ринків» (27.08.2003)

відповідальний
за збір
комітету

Комітет з питань науки, освіти, релігії, культури, молоді, спорту та туризму
1

Білий Леонід Григорович

050-3390477

Релігійна громада УПЦ (27.05.2005)

2

Бортюк Олександр Степанович

067-7167356

ХО федерації Бойового гопака (08.11.2006)

3

Габінет Дмитро Анатолійович

096-4454479

ГО «ФОРПОСТ НАРОДОВЛАДДЯ» (16.05.2014)

4

Данкевич Іван Тарасович

067-1741360

Хмельницький обласний благодійний фонд «Карітас» (22.07.2002)

5

Кабачинський Микола Ілліч

067-2761060

ГО «Громадянська оборона Хмельниччини» (23.05.2014)

6

Кокаревич Артур Андрісович

067-8301839

ГО «Хмельницький молодіжний клуб розвитку» (17.04.2013)

7

Колесник Наталія В’ячеславівна

096-9446322

ХО федерація спортивного туризму (20.06.2002)

8

Мельник Лариса Миколаївна

096-9568655

ГО «Хмельницький майдан» (26.02.2014)

відповідальний
за збір
комітету

14
9

Міхалевський Віталій
Цезарійович

097-4167709

ХОО товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка (27.12.1993)

10

Міцінський Франц Карлович

097-4951074

ХОО Спілки поляків України (27.02.2008)

067-4424612

Релігійна мусульманська громада м. Хмельницького (26.05.2010)

11
12
13
14

Мухаммедов Абдуль Карім
Михайлович
Повх Володимир
Володимирович
Скоробогатий Сергій
Олександрович
Ярова Анастасія Вікторівна

067-4223485
067-7164701
096-1665600

ХОО Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства
«Колос» АПК України (21.03.1994)
Хмельницький окремий козацький курінь ім. І. Нечая
Українського козацтва (18.09.2007)
Благодійний фонд «Волонтери Поділля» (02.09.2014)

Комітет з питань діяльності органів місцевого самоврядування та децентралізації влади
1

Баєва Тетяна Федорівна

067-3032022

ХО ГО «Подільський центр «Гендерна рада» (05.03.2007)

2

Довгань Валерій Іванович

067-9601345

ХОО ГО «Фонд розвитку громадянського суспільства»
(10.04.2008)

3

Коліжук Олександр
Володимирович

050-3762855

ХОО Федерації спортивного більярду України (02.11.2005)

4

Мойсей Ганна Михайлівна

098-7788873

ХО ГО «Євростандарт» (14.10.2009)

097-6613975

ХО МГО «Хмельницький обласний центр молодіжних ініціатив»
(27.10.2006)

5

Рохова Наталія Абібуллаївна

відповідальний
за збір
комітету

