
протокол лъ б

засiдання Координацiйноi ради з питань сприяння розвитку
громадЯнськогО суспiльСтва прИ Хмел ьн И цькiЙ облдержадмiнiстрацii

lаmа провеdення., 20 вересн я 2019 року
Мiсце провеdення.,м.Хмельницький, Булинок рад, K.l l4
Почаmок:о 14.30

головуючuй: Капiтанець С.в. - заступник голови Координацiйноi ради.

Прuсуmнi., 15 членiв Координацiйноi ради; KycMiHcbKa В.О., начальник вiддiлУ
систематизацii законодавства, правовоi роботи та правовоi освiти управлiння державноi
реестрачii нормативно-правових akTiB, правовоi роботи та правовоi освiти Головного
територiшrьного управлiння юстицii в областi.

BidcymHi: члени Координачiйноi ради: Лозовий В.М., Гоцький Г.I, Щемчук О.В.,
!жубаба Л.В., Нагорiчна О.С., Юр'ев В.В.

ПОРШОК ДЕННИЙ

Питання 1. Про внесення змiн до скJIаду Коорлинацiйноi ради з питань
сприяння розвитку громадянського суспiльства при Хмельницькiй
облдержадмi нiстрацiТ.
Слухали: Архiпович Т.М., яка повiдомила наступне:

<<Виникла необхiднiсть внесення змiн до складу Координацiйноi ради у
зв'язку з тим, що вибули

- Лозовuй Вадим Миколайович у зв'язку з припиненням перебування на
посадi голови облдержадмiнiстрацii;

- lэюубаба Людмила Василiвна у зв'язку з тимчасовим припиненням
перебування на посадi начальника управлiння реестрацiТ нормативно-право-
вих aKTiB, правовоi роботи та правовоТ освiти Головного територiального
управлiння юстицii в областi (вiлпустка по догляду за дитиною до 3-х poKiB);

Гоцькuй Григорiй Iванович у зв'язку з тим, що очолюваний ним
Хмельницький обласний осередок ВГО <Фонд сприяння демократичним
виборам>> перебувас у стадii припинення, та за власним бажанням;

- Юр'ес Володимир Васильович у зв'язку iз припиненням виконання
повноважень голови ГромадськоТ ради при Хмельницькiй
облдержадмiнiстрацТ та за власним бажанням.

Пропоную ввести до складу Координацiйноi ради як голову
Координацiйноi ради Павлишину Свiтлану Андрiiвну - заступника голови
облдержадмiнi страцii.

Також пропоную ввести до складу Координацiйноi ради таких членiв:
Куслtiнську Валентину Олегiвну, начальника вiддiлу систематизацii

законодавства, правовоТ роботи та правовоТ освiти управлiння державноТ

ресстрацii нормативно-правових aKTiB, правовоi роботи та правовоi освiти
Головного територiального управлiння юстицii в областi;



- Ковальчука Сергiя Андрiйовича, новообраного голову Громадськоi радипри Хмельницькiй облдержадмiнiстрацii (вiдповiдно до виявленоi
iнiцiативи);

<громадський унiверситет> (вiдповiдно до виявленоi iнiцiативи);
IльЧuшену Вiкторiю Iгорiвну, голову Асоцiацii юристiв Кам'янця-

Подiльського)) (вiдповiдно до виявленоi iнiцiативи);
- ЯЦuulена Сергiя Олеговича, заступника голови громадськоi органiзацii

<IT КЛаСТер MicTa Хмельницького)) (вiдповiдно до виявленоi iнiцiативи).

Також пропоную викласти у новiй редакцii iнформацiю щодо таких
членiв Коорлинацiйноi ради (вiдповiдно до поданих ними заяв):

Бабiя Вадима Iвановича, !овбуu.lа BiKTopa Володимировича, Кiзаевоi'
ОКСани Миколаiвни, Кокаревuча Артура Андрiсовича, Шрубковськоео
Володимира Григоровича вiдповiдно до поданих ними заяв).
Висryпили: Шрубковський В.Г., !овбуш В.В., Резнiков Ю.О., якi уточнили
iнформацiю щодо запропонованих осiб, якi мають увiйти до складу
Координацiйноi ради.

Головуючий запропонувЕLла пiдтримати рiшення щодо запропонованих
змiн.

Голосування: (за)) - 15, (проти)) - 0, кутримались> - 0.

Питання 2, Про проведення Форуму громадських рад Хмельниччини
<Громада, влада, дiалог>.
Слухали: !овбуша В.В., Капiтанець С.В., якi повiдомили, що 26 вересня
2019 року вiдбудеться Форум громадських рад Хмельниччини <Громада.
Влада. Щiалог> та поiнформували щодо ходу пiдготовки до Форуму.
Висryпили: KycMiHcbKa В.О, Слiпко О.П., якi уточнили iнформацiю щодо
запрошених на Форум; KpiM того, Слiпко О.П. озвучила проблемне питання
щодо загрози кадрового скорочення та переселення у нен€lлежнi примiщення
tЩIАПiв в окремих районах, запропонувЕLпа порушити зЕвначене питання на
Форумi.

Головуюча запропонувала BciM членам КоординацiйноI ради
надiслати електронною поштою наявнi проблемнi питання в областi, якi
необхiдно порушити на Форумi.

Рiзне. Виступив Резнiков Ю.О., який висвiтлив oKpeMi екологiчнi проблеми.

Заступник голови
Координацiйноi ради с. Капiтанець

Секретар координацiйноi ради Т. Архiпович


