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Протокол № 1 
Установчих  зборів Громадської ради  
при обласній державній адміністрації 

(І-й етап) 
 
 

м. Хмельницький  
Будинок рад                                             “05” лютого 2015 р.   10.00. 
            

Слухали: Симчишина О.С., першого заступника голови обласної 
державної адміністрації, який привітав учасників установчих зборів та 
запропонував розпочати роботу. 
 
 
 

Інформація про підготовку до установчих зборів. 
 

Слухали: члена ініціативної групи Яруш М.В., яка проінформувала присутніх 
про те, що прийнято документи від 89 інститутів громадянського суспільства. 
Всі 89 допущені до установчих зборів. Зареєструвалося на установчих зборах 
86 ІГС. Структуру ІГС за напрямками діяльності продемонстровано на відео-
проекторі. 
Інформацію прийнято до відома. 
 
 

Обрання робочих органів зборів: 
Голова зборів. 

 
Внесено кандидатури на голову зборів Міщука А.В. та Богачука В.Я., 

Коліжука О.В. Коліжук О.В. зняв свою кандидатуру.  
 

Голосували: Про обрання головуючим установчих зборів МіщукаА.В. 
«За» - 19 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 
Рішення не прийнято. 
 
Голосували: Про обрання головуючим установчих зборів Богачука В.Я. 
«За» - 39 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 
Рішення прийнято. 
 
Вирішили: Обрати головою установчих зборів Богачука В.Я. 
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Секретар зборів 

Смаль Ю.В. вніс пропозицію обрати секретарем установчих зборів 
Скоробогатого С.О. 

Голосували: Про обрання секретарем установчих зборів Скоробогатого С.О. 
«За» - 54 
«Проти» - 2 
«Утримались» - 1 
Рішення прийнято. 
 
Вирішили: Обрати секретарем установчих зборів Скоробогатого С.О. 

 

Лічильна комісія 

Внесено пропозицію обрати лічильну комісію у складі 4 чоловік. 

Голосували: Про обрання лічильної комісії у складі 4 чоловік. 
«За» - 84 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 1 
Рішення прийнято. 
 
Вирішили: обрати лічильну комісію у складі 4 чоловік.  
 
Внесено пропозицію щодо персонального складу лічильної комісії 
установчих зборів – Баєва Т.Ф., Бірюк Л.В., Кошай Н.А., Покотило О.А. 
 
Голосували: Про обрання лічильної комісії у складі Баєва Т.Ф., Бірюк Л.В., 
Кошай Н.А., Покотило О.А. 
«За» - 84 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 1 
Рішення прийнято. 
 
Вирішили: обрати лічильну комісію у складі Баєва Т.Ф., Бірюк Л.В., Кошай 
Н.А., Покотило О.А.  
 
Слухали: голову установчих зборів Богачука В.Я., який ознайомив 
присутніх з порядком денним та запропонувала його затвердити. 
 
Порядок денний установчих зборів громадської ради при Хмельницькій 

облдержадміністрації 
1. Визначення кількісного складу громадської ради при ОДА. 
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2. Проведення виборів до громадської ради. 
 
Голосували: Про затвердження порядку денного 
 
«За» - 84 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 1 
 
Рішення прийнято. 
 
 
 
Головуючий: переходимо до питань порядку денного. 
 
 

1. Визначення кількісного складу громадської ради при ОДА. 
 
Головуючий: прошу вносити пропозиції щодо кількісного складу 
громадської ради.  
Учасники установчих зборів внесли наступні пропозиції: 
1. Савчук А.М. – 30 чол.; 
2. Смаль Ю. В. – 35 чол.; 
3. Мороз С.В. - 75 чол.; 
4. Папуга О.Д. – 85 чол.; 
5. Покотило О.А. – 40 чол.; 
6. Побережний А.І. – 85 чол.; 
7. Міщук А.В. – 40 чол.; 
8. Коліжук О.В. – 85 чол.; 
9. Білий Р.Г. – 85 чол.; 
10. Бухал І.В. - 85 чол. 

 

Голосували: Про визначення складу громадської ради в кількості 30 чол. 
 
«За» - 6 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 
Рішення не прийнято. 

 

Голосували: Про визначення складу громадської ради в кількості 35 чол. 
 
«За» - 26 
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«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 
Рішення не прийнято. 

 

Голосували: Про визначення складу громадської ради в кількості 40 чол. 
 
«За» - 21 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 
Рішення не прийнято. 

 

Голосували: Про визначення складу громадської ради в кількості 85 чол. 
 
«За» - 34 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 
Рішення прийнято. 
 
Вирішили: визначити склад громадської ради в кількості 85 чол. 

 

 

2. Проведення виборів до громадської ради. 
 
Слухали: Міщука А.В., який запропонував виключити з кандидатів в 
громадську раду при облдержадміністрації громадські організації та їх 
представників, які  були членами громадської ради минулого скликання, а 
також тих, хто не прийшов на установчу раду. І на цю кількість зменшити 
кількісний склад ради. 

Голосували: про виключення з кандидатів в громадську раду при 
облдержадміністрації громадських організацій та їх представників, які  були 
членами громадської ради минулого скликання, а також тих, хто не прийшов 
на установчу раду. І на цю кількість зменшити кількісний склад ради до 74 
чол. 

«За» - 60 
«Проти» - 24 
«Утримались» - 2 
Рішення прийнято. 
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Вирішили: виключити з кандидатів в громадську раду при 
облдержадміністрації громадські організації та їх представників, які  були 
членами громадської ради минулого скликання, а також тих хто не прийшов 
на установчу раду. І на цю кількість зменшити кількісний склад ради до 74 
чол. 

Головуючий: пропоную виключити Кульгука І.Г. з кандидатів в громадську 
раду при облдержадміністрації за неповагу до інших кандидатів в громадську 
раду. 

Голосували: про виключення Кульгука І.Г. з кандидатів в громадську раду 
при облдержадміністрації за неповагу до інших кандидатів (демонстративно 
залишив збори без пояснень) в громадську раду.  

«За» - 60 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 2 
Рішення прийнято. 
 
Вирішили: виключити Кульгука І.Г. з кандидатів в громадську раду при 
облдержадміністрації за неповагу (демонстративно залишив збори без 
пояснень) до інших кандидатів в громадську раду. 

Головуючий: виноситься питання про затвердження складу громадської 
ради в кількості 73 чоловік. 

Голосували: Про затвердження складу громадської ради в кількості 73 
чоловік. 

«За» - 73 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 
Рішення прийнято. 
 
Вирішили: затвердити чисельний склад громадської ради в кількості 73 чол. 

 

Головуючий: надійшли пропозиції провести установчі збори в два етапи. 
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Слухали: головуючого, який запропонував на цьому закрити І –й етап 
установчих зборів і провести ІІ-й етап 10 лютого на 10.00 в цьому ж 
приміщенні. 

Голосували: Про закриття І – го етапу установчих зборів і проведення ІІ - го 
етапу 10 лютого на 10.00 в цьому ж приміщенні. 

 

«За» - 73 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 
Рішення прийнято. 
 

Головуючий: І – етап установчих зборів оголошую закритим. 

Присутні виконали Гімн України.  
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Протокол № 1 
Установчих  зборів Громадської ради  
при обласній державній адміністрації 

(ІІ-й етап) 
 
 
 

м. Хмельницький  
Будинок рад                                             “10” лютого 2015 р.   10.00. 
      
       

Присутні  63, відсутні 10.                            
Слухали: інформацію секретаря установчих зборів Скоробогатого С.О. 

про мобілізацію 09.02.2015 р. до лав збройних сил України головуючого 
зборів Богачука В.Я. та ознайомив присутніх з копією повістки. Для 
проведення ІІ-го етапу установчих зборів Скоробогатий С.О. запропонував 
обрати Смаля Ю.В. 

Інших пропозицій не було. 
 
 
Голосували: Про обрання головуючим установчих зборів Смаля Ю.В. 
«За» - 44 
«Проти» - 4 
«Утримались» - 2 
Рішення прийнято. 
 
Вирішили: Обрати головою установчих зборів Смаля Ю.В. 

 

Головуючий запропонував збільшити кількісний склад громадської ради на 
1 чоловіка. 
 
Голосували: Про збільшення складу громадської ради на 1 чол. 
 
«За» - 51 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 1 
Рішення прийнято. 
 
Вирішили: збільшити кількісний склад громадської ради на 1 чоловіка. 
 
 
Головуючий запропонував включити до складу ради Данкевича І.Т. 
 
Голосували: Про включення до складу громадської ради Данкевича І.Т. 
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«За» - 57 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 2 
Рішення прийнято. 
 

Слухали: Міщука А.В., який запропонував збільшити чисельний склад ради 
на 1 чоловіка та включити Кульгука І.Г. 

Голосували: Про збільшення чисельності громадської ради на 1 чоловіка та 
включення Кульгука І.Г. до складу. 
 
«За» - 36 
«Проти» - 23 
«Утримались» - 4 
Рішення не прийнято. 

 

Голосували: Про затвердження складу громадської ради в кількості 74 чол. 
 
«За» - 63 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0 
Рішення прийнято одноголосно. 
 
Вирішили: затвердити склад громадської ради в кількості 74 чол. 

Список додається. 
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