
при Хмельнпцькiй обласнiй державнiй адмiнiстрацii

12 квiтня 2022 року
1l:00

Присутнi: 2l чол.

протокол м 9

м. Хмельницькl1,1Й,
майдан Незалежн,остi,

булинок Рад
облдержадмi Hi стр,ацiя о

1 14 каб.

(з них 4 rrнлайн)
Козловський МлК)__Вiдсутнi: Бобров О.А., Гаврилюк Г.В., .Щонець А.Д-

Кравчук о.Л., KpoTiK С.С., Козловський М.Ю., Лонтковський Ю.А.,
Матусова О.А., Осипенко I.B., Паюк О.А., Сапелкiна Ю.В,, Трубаснк:о А.А.,
Хулзiнський В.А.

Запрошенi:

Гамалiй Сергiй Вячеславович - нач€шьник ХмельницькоТ обласноi вiйськовоТ
адмiнiстрацiТ;
Бохонська Олена Ва-гlерiiЪна директор .Щепартаменту еконоплiчного
розвитку i торгiвлi облдержадмiнiстрацii;
Михальчук Iгор Володимирович - головний спецiалiст сектору контр)олю за

реryльованими цiнами Головного управлiння ffержспоживслуlкби в
Хмельницькiй областi;
Барановський Максим Володимирович керiвник пiдроздiлу Бюро
економiчноi безпеки у Хмельницькiй областi.

Слухали: Чалюка О.О., який повiдомив, що на позачерговому дев'ятому
засiданнi громадськоТ ради приймас участь 2l член. Засiдання с
правомочним. 14 членiв громадськоi ради вiдсутнi на засiданнi з поважних
причин.

Слухали: Чалюка О.О., який повiдомив порядок денний, що прийнятий на
засiданнi правлiння громадськоi ради 13.01 .2022 р.:

1. Спiлкування з нач€шьником Хмельницькоi обласноi вiйськовоТ
адмiнiстрацii Сергiем Гамалiем.

2. Про заяву Чалюка О.О.

flоповidач: Олеz Чшtюк
3. Про обрання голови громадськоiради.

lоповidач : В iKmop flовбуu,t



4. Про цiнову ситуацiю в облас:гi.

flоповidачi: Олена Бохонська, Ieop Мlшалlьчук, MaKct.lM

Барановськuй.
5. Рiзне.

Голосували: про взяття за осно]зу проекту порядку денного восьмого
засiдання громадськоi ради.

<За> - 2l, кПроти> - 0, <Утримаrrись)) - 0.

Рiшення прийпято.

Слухали: Чалюка О.О., який запtропонував прийняти порядок денний
позачергового дев'ятого засiдання громадськоТ рали в цiлому.

Голосували: про прийняття порj[дку денного позачергового дев'ятого

засiдання громадськоi ради в цiлому,
<За>> - 2|, <Проти>> - 0, <<Утримались) - 0.

Рiшення прийнято.

l. Спiлкування з начЕLпьником Хмельницькоi обласноТ вiйськовоТ
адмiнiстрацii Сергiсм Гамалiем.

Слухали: Гамалiя С.В.., який привiтав присутнiх, коротко проiнформував

Голосували: iнформацiю Гамалiя С].В. про дiяльнiсть обласноl, вiйськовоТ

адмiнiстрацiТ взяти до вiдома.

<<За> - 2|,
Рiшення прийнято.

кПроти>

2. Про заяву Чалюка О.О.

Слухали: Чалюка О.О., який повiдсrмив присутнiх про скJIадання
повноважень голови громадськоi радI за власним бажанням.
Голосували: заJIву Чалюка О.О. про скJIадання повноважень голоВи
громадськоТ рали задовiльнити.
<За> - 2l, кПроти> - 0, <<Утримаrrись) - 0.

Рiшення прийнято.

3. Про обрання голови громадськоi ради .



СлУхали: Щовбуша В.В., який повiдомив присутнiх, що згi,цно дiючого
Положення про громадську раду необхiдно обрати голову i запросив членiв

|ромадськоiради вносити кандидату]ри на посаду голови. .

Слухали: Щовбуша В.В., який запропонував кандидатyру Романа
Ярошинського на посаду голови.

Слухали: Велева А.М., який запропонував кандидатуру BiKTopa
,Щовбуша на посаду голови.

Слухали: Щовбуша В.В., ял<ий оголосив про самовiдвiд свосТ
кандидатури на посаду голови. Та повiдомив, що единим кандидатом на
посаду голови громадськоi ради е Роман Ярошинський та запросиtв присутнiх
до голосування.

Голосували: про обрання ЯропIинського Романа Вiкторовича головою

кПроти> - 0, <Утримались) - l.

громадськоi ради.

<<За>> - 20,
Рiшення прийнято.

4. Про цiнову ситуацiю в областi.

Слухали: Бохонську О.В., яка прrэiнформувzlпа про дiяльнiсть обласноТ

державноi адмiнiстрацii у сферi кон,тролю за цiнами на соцiально значимi
товари та вiдповiла на запитання при<;утнiх.

Слухали: Михальчука I.B., який проiнформував про дiяльнiсть Головного

управлiння !ержспоживслужби в о(5ластi у сферi контролю за цiнами на
соцiаrrьно значимi товари,наголосив на проблемних моментах та вiдповiв на

запитання присутнiх.

Слухали: Барановського М.В., який проiнформував про дiяльнiсть структури
Бюро економiчноi безпеки в областi 1,сферi контролю за цiнами на соцiа-llьно

значимi товари,наголосив на проблеNIних моментах та вiдповiв Hil запитання
присутнiх.

Голосували: iнформацiю доповiдачiв взяти до вiдома, у разi н:лдходження
вiдповiдноi iнформацiI про порушення громадськiй радi забезпечити н€uIежне

реаryвання.

<<За>> - 2|, <<Проти>> - 0, <<Утрима-гrись) - 0.

Рiшення прийнято.

5. Рiзне
5.1. Про визначення дати проведення чергового засiдання ГР.



Слухали: Ярошинського Р.В., якиii запропонував, враховуючи вiЙськОвиЙ

стан, дати проведення наступного засiдання правлiння i засiдання
громадськоi ради визначити зЕlJIежно вiд ситуацii та потреби.

Голосували; враховуючи вiйськовий стан, дати проведення наступного
засiдання правлiння i засiдання грOмадськоi ради визначити з€rлежНо вiд
ситуацii та потреби.

<За>> - 2|, <<Проти>

Рiшення прийнято.
- 0, <<УтрималисьD - 0.

Голова
громадськоi ради

Секретар
громадськоi ради

Ярошинський Р.В.

Карвацька Ж.(].


