
протокол

установчих зборiв щодо формування громадськоi ради при

Хмельницькiй обласнiй державнiй адмiнiстрачii

м. Хмельницький 10 червня 20?| року

Присутнi: члени iнiцiативноi групи - 7 осiб; L24 особи, одна з яких

долучилась, за згодою зборiв, iз запiзненням (Щобровольський В.В. ПРИ

розглядi питання 2 порядку денного), iз 140 делегованих предсТаВникiв
iнститутiв громадянського суспiльства, допущених до участi в УстанОВЧИХ
зборах; прqдставник юридичного вiддiлу апарату облдержадмiнiстрацii.

вiдсутнi: iнiцiативна група - Осарчук О.в.; делегованi представники
iнститутiв громадянського суспiльства - Авакян с.г., Войт м. I.,

Воловнiк с.д., Щобропольський с.в., Срмолаева н.ю., Забiяка I.I.,

IвасюньКо М.Ю., МазуР л.А., Маланчак Л.I., Миронов р.с., MipoHoBa Н.Г.,

Осадчук I.0., Перепел I\4.д., Ткачук в.м., Фурман д.в., Яковчук Л.С.

Слухали: Мiхалевського Вiталiя I-{езарiйовича уповноваженогО
предстаВника iнiцiативноi групи, який вiдкрив установчi збори.

BiH проiнформував присутнiх, що до початку зборiв зарееструвЕrлися до

участi t2з особи, та запропонував присутнiм визначитися голосуванням

щодо допуску до участi у зборах тих делегованих осiб, хто запiзнився до

початку зборiв, але долучився до них до початку рейтингового голосування

щодо обрання членiв громадськоi ради.

Голосували: ((заD - 92; <проти> - 19; <утримались> - 12,

Вирiшили: допустити до участi у зборах тих делегованих осiб, хто

запiзнився до початку зборiв, €lле долучився до них до початку рейтингового
голосування щодо обрання членiв громадськоi ради.

ним також запропоновано для обговорення проект порядку денного

установчих зборiв:

1. Вибори лiчильноi KoMicii.

2. Вибори голови зборiв.

3. Вибори секретаря зборiв.
4. Iнформачiя уповноваженого представника 1нlцlативно1 групи

щодо пiдготовки установчих зборiв,

5. Обрання складу громадськоi ради.

пропозицiй шодо змiн та доповнень до запропонованого порядку

денного Установчих зборiв не поступило.

ГолФсУвали: ((за)) - 123; <проти)) - 0; утрима-lrися - 0,

Вирiшили: затвер дититакий порядок денний установчих зборiв:



l. Вибориr лiчильноi KoMicii.
2. Вибори: голови зборiв.

З. Вибориr секретаря зборiв.
4. Iнформацiя уповноваженого представника iнiцiативнОi

групи щодо пiдготовки установчих зборiв.

5. Обраннrя складу грOмадськ0I ради.

Розгляд питанL порядку денного.

Питання 1. Вибори лiчильноi KoMicii.

Слухали: Мiхалевського В.Ц. - уповноваженого представника

iнiцiативноi групи, який запропонував визначитися з кiльКiСНИМ i

персон€tльним складом лiчильноТ KoMiciT.

Надiйшла пропозицiя обрати лiчильну комiсiю у складi 5 осiб.

Голосували: (r(зз)) -123, <проти)) - 0, <утримались>- 0.

Вирiшили: обрати лiчильну комiсiю у складi 5 осiб.

ПропозицiТ, BHeceHi щодо персон€Lльного складу лiчильноi KoMicii

для вiдкритого рейтинго]]ого голосування: Бабiй Сергiй Васильович; Сопрук

вiталiлi Миколайович; Мороз Сергiй Володимирович; Голяк олена

Володимирiвна; .Щанчаrl ольга Василiвна; Прокопець Iрина IBaHiBHa;

матусова олена днатолiiвна; ТIIвабська Людмила Вiталiiвна; Севастьянова

Свiтлана Петрiвна; Хома Сергiй Вiкторович.

БулО роз'яснс:но, Що кожен з присутнiх на зборах делегований

представник iнституту громадянського суспiльства мас 5 голосiв i може

проголосувати за 5 осiб.

За обставин, Що висунуто 10 кандидатiв, проведено вiдкрите

рейтингове голосування.

севастьянова Свiтлана Петрiвна заявила самовiдвiд до

голосування,

Голосували:

Бабiй Сергiй Е}асильович - <<за>> - 47;

Сопрук Вiталiй Миколайович - <<за>> - 67;

Мороз Сергiй Володимирович - <за> - 43;

Голяк Олена I}олодимирiвна - <<за>> - 47;

Щанчак Ольга Василiвна - <за> - 41;

Прокопець Iрина IBaHiBHa - <зa> - 70;



Матусова Олена Анатолiiвна - <зa> - 70;

Швабська Людiмила Вiталiiвна - <<за> -5;

Хома Сергiй Вiкторович - <за> - 75.

Голяк Олена Володимирiвна пiсля голосування ЗаЯВИЛа

самовi:lвiд.

Вlлрiшили: членами лiчильноi KoMiciT, за пiдсумками вiдкритого

рейтингового голосуваIjtня, с: Бабiй Сергiй Васильович; СопрУК Вiталiй
Миколайович; Прокопець Iрина IBaHiBHa; Матусова олена АнатолiТвна; Хома

Сергiй Вiкторович.

С;пухали: Сопрука I}.M., який повiдомив, що головою лiчильноi KoMicii

обрано Сопрука Вiталilц Миколайовича, секретарем Прокопець Iрину

IBaHiBгry.

Iнформацiя прийнятil до вiдошrа.

Питання 2. Вибори голови зборiв.

с.пухали: Мiхалевського в.ц. - уповноваженого представника

iнiцiативнот групи, який пояснив, що кожен учасник установчих зборiв може

висуну,ти не бiльше одн,iет кандидатури голови i може проголосувати тiльки

за одн]/ кандидатурУ.

П.ропозицiТ, що надiitшли щодо кандидатури голови зборiв:

Чалюк олег Олексаlrдрович; Мiхалевський Вiталiй I_{езарiйович.

за таких обставин, Що висунуто 2 кандидати, проведено вlдкрите

рейтигtгове голосування.

Гrолосували:

ЧO,люк Олег Олександрович - <<за>> - 72;

lVlliхалевський Вiталiiй I_{езарiйович - <за> - 41.

вирiшили: головокl зборiв обрано Чалюка олега Олександровича,

Питання 3. Вибори секретаря зборiв.

слухали: Чалюка о.о. - голову зборiв, який запропонував надати

пропо:зицii щодо канди,цатури секретаря зборiв та пояснив, що в цьому

голосllзпццi кожен rIасник зборiв ае тiльки один голос, тобто, може

прогоJIосувати тiльки за одну кандидатуру.

П.ропозИцii, щО надiйшлИ щодО кандидатури секретаря зборiв:

Х.оменко Марiя Василiвна; ,.Щанчак ольга Василiвна.



За таких обставин, Що висунуто 2 кандидати, проведено вiдкрите
реЙтингове голосування.

Голосували:

Хоменко Марiя Вlесилiвна-- <<за>> - 77;

!анчак Ольга Вас:илiвна - <зо - 34.

вирiшили: секрегарем зборiв обрано Хоменко Марiю Василiвну.

Питання 4. Iнформацiя уповноваженого представника
iнiцiативноi групи щод0 пiдготовки установчих зборiв.

СЛУХали: Мiхалr,)вського В. Ц. уповноваженого представника
iнiцiатlлвноi групи, який розповiв, що до iнiцiативноi групи було подано l58
Заяв iнститутiв громадrIнського суспiльства для участi в установчих зборах
з формування нового скJIаду громадськоi ради при Хмельницькiй обласнiй
державнiй адмiнiстрацiТ.

Вi,цповiдно до постаtнови Кабiнету MiHicTpiB Украйни вiд, 3 листопада
2010 рOку J\b 996 uПро забезпечення участi громадськостi у формуваннi,га
реалiзацii державноТ псlлiтики>, Положення про громадську раду при
Хмельницькiй облдерж:адмiнiстрацiТ iнiцiативною групою здiйснено
перевiрlку iнформачii прсl iнститути громадянського суспiльства у единошrу

державному peecTpi юlридичних осiб, фiзичних осiб-пiд,приемцiв ,га

громадських формувань, а також в iнших джерелах.

KpliM того, iнiцiативною групою здiйснено перевiрку поlIаних заяв та

документiв, за результатами якоi надiслано 87 листiв iнститут,ам
громадянського суспiлы::тва щодо усунення недолiкiв. Пiсля усунення
недолirliв, до участi в установчих зборах допущено 140 делегованрж
представникiв iнститутilз громадянського суспiльства, док:/менти як!ж
вiдповiдають вимогам _постанови Кабiнету MiHicTpiB Укр:tйни вiд 03

листопада 2010 року NlI 996 uПро забезпечення участi громадськостi у

формуваннi та реа_гriзачii ;цержавноТ полiтики>> та Положенню про громадську

раду пtrlи Хмельницькiй о(5ласнiй державнiй адмiнiстрачii.

Вi,цмовлено в участi в установчих зборах 18 iнститутам громадянського

суспiль,ства з таких пi,цстав: невiдповiднiсть iнституту громадянськОГо

суспiль,ства вимогам, установленим пунктом б Положення; не,вiДповiДнiс'гь

документiв (вiдомостей),, поданих iнститутом громадянського суспiлЬсТВа,

вимогам пункту 10 По.поження; неусунення iнститутом громадянськОГО

суспiль,ства невiдповiдностi поданих документiв (вiдомостей) ]ВСтаноВЛеНИМ

Полож,энням вимогам у в]азначений iнiцiативною групою строк вiДПОВiДНО ДО

абзацу п'ятнадцятого пункту 10 Положення; вiдмова iнститу:гу

громадянського суспiлыэтва вiд участi в установчих збсlрах шляхом

надсилання офiцiйного листа.



Також повiдомлено, що зр€вок бюлетеня, який наданий при реестраrцii
предстilвникам iнститу,гiв гроN,tадянського суспiльства, затвердженлtй
протоколом Jф 9 вiд 5 червня 202I року засiдання iнiцiативноТ групи з

пiдготсlвки установчих зборiв щодо формування громадськоi ради при
обласнiй державнiй адr'riнiстрацiТ. У бюлетенi в алфавiтному порядку
зазначено прiзвища, iMeHa, по батьковi Bcix кандидатiв до скJIаду громадськоТ

ради, lIопущених о уч,астi в установчих зборах, а також найменування
iнститу,ту громадянськогсl суспiльства, який вони представляють.

Кi.пькiсний склад грOмадськоi ради визначено максим€Lпьно можливий
35 осiб.

Iнrформацiя прийнятаL до вiдом,а.

Питання 5. Обранн]п складу громадськоТ ради.

С;Iухали: Чалюка C0.0. - голову зборiв, який звернув увагу присутнiх
на т€, що вiдповiдно до п. 1З Положення про громадську раду при

Хмельницькiй обласнiй д,ержавнiй адмiнiстрацii громадська рада формустыэя
шляхо}д рейтингового голосування делегованих представникiв iнститУтiв
громадянського суспiльс,lгва. Бюлетень заповнюсться шляхом обов'яЗковОlгО

проставляння учасникомt голосування позначки бiля З5 (не бiльше i не

менше,) обраних кандида:гiв. Бюлетень, заповнений з порушенням визначенI,Iх

вимог, вважа€ться недiltсним. BiH запросив делегованих представникiв

iнститl,тiв громадянського суспiльства впродовж 30 хв. заповнити бюлетенi

та опустити ix до скриньки, а лiчильну комiсiю визначити результа:ги
голосу]зання.

Пiсля опрацювання Сiюлетенiв лiчильна комiсiя оприлюДниЛа ТаКе.

С;rухали: Сопрука L}.М. - гоJIову лiчильноi KoMicii, який повiдомиВ, ПIО

зi |24 бюлетенiв, якип4и прогодосувaulи, 5 - визнанi недiЙсними ЧеРеЗ

наявнiс:ть у них бiльшоi чtи меншоТ, нiж 35, кiлькостi пiдтриманих ОСiб; ТаКС)Ж

оприлн)днив список iз 35 осiб, якi за результатами рейтингового
голосу]вання, увiйшлИ д() складУ громадськоТ ради як TaKi, за яких бу;rо

вiддан<r найбiльше голосiв, а саме:

ве;тев Анатолiй Миксlлайович

сапслкiна Юлiя Васлллiвна

Тр;gбаснко Андрiй АнатолiйовIlч

Щонець Анастасiя Леrэнiдiвна

Крrэтiк Сергiй Сергiйович
Галлалiй Андрiй Вячеолавович

.Що,вбуш BiKTop Воло,цимирович

Яр,ошинський Роман -ВiкторовIач

Беrrдера Леся Станiслlавiвна



10. Севастьянова Свiтлаrrа Петрiвна
11. Лонтковський Юрiй,{натолiйович
|2. Мiхалевський Вiталiii I]езарiйович
1З. Хоменко Марiя Васи.пiвна
\4. Гаврилюк Ганна Во:rrэдимирiвна

15. Паюк Олександр Анатолiйович
16. Пiдмурняк Олексiй Олексiйович
|7. Прокопець Iрина IBabtiBHa

18. Солтик Сергiй Олександрович
l9. Хулзiнський ВолодлII\4ир Анатолiйович
20. Чумакова Ольга IBaHiBHa

2l. Яневич - Федишина ()льга Олександрiвна
22. Кравчук Олексiй Лео,нiдович
2З. Мороз Ольга Богданiвна
24, Осипенко Iгор Воло,цимирович

25. Бобров Олексiй Анатолiйович
26. Боголюбський .Щмитро Миронови
27. Хома Сергiй Вiктороtзич
28. Карвацька Жанна Сс:ргiiвна
29. Козловський Руслан IJадимович
З0. Матусова Олена Анатолiiвна
31. Танащук Леонiд Васи,льович
З2. Козловський Микола Юрiйович
33. Жеведь IBaH ОлексаI{/црович
З4. Чалюк Олег ОлексанlIрович
З5. Шустiн Олег Микола.йович

Результати рейтиЕtгового голосування наданi у протоколi Ns 2 лiчильноi
KoMicii (додаеться).

Слухали: Чалюка О.О. - голову зборiв, який повiдомив, шо перше
засiдання HoBocTBopeH<ri' громадськоi ради вiдбудеться в примiщеннi
облдержадмiнiстрацii ]в установленi строки. Щата буле додатково
повiдомлена на сайтi об.п,цержадмiнiстрачiТ.

Голова установчих зlборiв о.о. Чалюк

М.В. XclMeHKoСекретар установчих зборiв ф,


