Протокол № 5
засідання Громадської ради
при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради
м. Хмельницький

04 серпня 2015 року

Сесійна зала міської ради

Присутні: 54 члени громадської ради (список реєстрації додається).
Черевченко Л.П. - керуюча справами виконавчого комітету Хмельницької міської ради,
Максимов Б.М. - начальник управління організаційно-інформаційної роботи та контролю
виконавчого комітету Хмельницької міської ради.
Голова Громадської ради Бухал І.В.
відкрив засідання громадської ради та
запропонував затвердити наступний проект порядку денного засідання Громадської ради:
1. Затвердження складу комітету з питань законності, антикорупційної діяльності та
люстраційних процесів Громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської
ради.
2. Представлення презентації на тему: «Будівництво заводу з переробки твердих
побутових відходів в м. Хмельницькому – конкретні пропозиції» – доповідач голова комітету
з питань містобудування та земельних відносин, генеральний директор інвестиційної
компанії «УКР-ІНВЕСТГРУП».
3. Обґрунтування тарифів на житлово-комунальні послуги.
Запрошені керівники комунальних міських підприємств «Хмельницькводоканал»,
«Південно-західні тепломережі», «Хмельницьктеплокомуненерго» та ВАТ «Хмельницькгаз».
4. Надання земельних ділянок учасникам АТО і інші питання, щодо стосуються
використання і надання земельних ділянок.
Запрошений начальник управління земельних ресурсів та земельних реформ.
5. Кількість наданих квартир учасникам АТО і представникам силових структур за
2014-2015 роки.
Запрошений завідуючий відділом обліку та розподілу житлової площі.
6. Самовільне будівництво на території міста та інші питання по забудові міста.
Запрошений в.о.директора департаменту архітектури, містобудування та земельних
ресурсів..
7. Якість надання пасажирських послуг перевізниками.
Запрошений начальник управління транспорту і зв’язку.
Голосували за зазначене рішення:
«за» - одноголосно
«проти» - немає
«утримались» - немає
Вирішили: затвердити наступний порядок денний.
Порядок денний засідання громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької
міської ради на 2015-2016 роки
1.1. Затвердження складу комітету з питань законності, антикорупційної діяльності та
люстраційних процесів та комітету з питань регламенту, організації роботи Громадської ради,
інформаційної діяльності та моральної етики Громадської ради при виконавчому комітеті
Хмельницької міської ради.
2. Представлення презентації на тему: «Будівництво заводу з переробки твердих
побутових відходів в м. Хмельницькому – конкретні пропозиції» – доповідач голова комітету

з питань містобудування та земельних відносин, генеральний директор інвестиційної
компанії «УКР-ІНВЕСТГРУП».
3. Обґрунтування тарифів на житлово-комунальні послуги.
Запрошені керівники комунальних міських підприємств «Хмельницькводоканал»,
«Південно-західні тепломережі», «Хмельницьктеплокомуненерго» та ВАТ «Хмельницькгаз».
4. Надання земельних ділянок учасникам АТО і інші питання, щодо стосуються
використання і надання земельних ділянок.
Запрошений начальник управління земельних ресурсів та земельних реформ.
5. Кількість наданих квартир учасникам АТО і представникам силових структур за
2014-2015 роки.
Запрошений завідуючий відділом обліку та розподілу житлової площі.
6. Самовільне будівництво на території міста та інші питання по забудові міста.
Запрошений в.о.директора департаменту архітектури, містобудування та земельних
ресурсів..
7. Якість надання пасажирських послуг перевізниками.
Запрошений начальник управління транспорту і зв’язку.
По першому питанню порядку денного слухали головуючого засідання громадської
ради Бухала І.В., який запропонував персонально затвердити склад комітету з питань
законності, антикорупційної діяльності та люстраційних процесів та комітету з питань
регламенту, організації роботи Громадської ради, інформаційної діяльності та моральної
етики.
1.Комітет з питань регламенту, організації роботи Громадської ради, інформаційної діяльності та
моральної етики
1.

Коліжук Олександр
Володимирович

голова правління Хмельницького обласного осередку
Федерації спортивного більярду України

голова

2.

Мороз Сергій Володимирович

заступник

3.

Андріїшина Валентина
Володимирівна

голова правління благодійної організації «Благодійний
фонд допомоги захисникам України та реабілітації
інвалідів»
керівник інформаційно – аналітичного центру
«Хмельницькі ініціативи»

4.

Лукіянчук Володимир Федорович

член

5.

Беспалов Дмитро Анатолійович

голова Хмельницької міської організації
Всеукраїнської громадської організації інвалідів
«Союз Чорнобиль України»
член громадської організації «Подільське
правозахисне об’єднання автомобільних перевізників»

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

секретар

член

13. Комітет з питань законності, антикорупційної діяльності та люстраційних процесів
Покотило Олена Анатоліївна
член правління Хмельницької обласної громадської
голова
організації Подільський центр «Гендерна рада»
Повадюк Олег Євгенович
голова Хмельницького обласного громадсько –
заступник
політичного об’єднання «Українська справа»
Літвін Олег Юрійович
керівник громадської організації «Юридично –
секретар
Інформаційний Центр»
Заречнюк Вячеслав
член обласного військово-патріотичного клубу
член
Володимирович
«Склавин-воїн»
Антонюк Галина Степанівна
голова Хмельницької міської організації
член
Всеукраїнської громадської організації ―Захист дітей
війни‖
Наконечний Михайло Павлович
керівник Управління у Хмельницькій області
член
Всеукраїнської громадської організації
«Всеукраїнська Спеціальна Колегія з питань боротьби
з корупцією та організованою злочинністю»
Олешко Іван Іванович
голова правління Хмельницького обласного
член
відділення Міжнародного благодійного фонду

«Українська Поліцейська Автомобільна Корпорація»
8.
9.

Ковальов Сергій Іванович
Карун Сергій Вікторович

10.

Яворська Владислава Михайлівна

член ВГО «Асоціація правників України»
голова Хмельницького міського відділення
відділення благодійної організації «Комітет боротьби
з корупцією в міліції та органах державної влади
України»
голова житлово – будівельного кооперативу
«Проскурів – Житлобуд – 2»

член
член

член

Голосували за подану пропозицію:
«за» - одноголосно
«проти» - немає
«утримались» - немає.
Вирішили:
затвердити персональний склад комітету з питань законності,
антикорупційної діяльності та люстраційних процесів та комітету з питань регламенту,
організації роботи Громадської ради, інформаційної діяльності та моральної етики.
По першому питанню порядку денного слухали голову комітету з
питань
містобудування та земельних відносин — Бровко В.В., який презентував проект
«Будівництво заводу з переробки твердих побутових відходів в м. Хмельницькому –
конкретні пропозиції».
Надійшла пропозиція направити проект в.о. міського голови Чернилевському К.І. та
депутатську комісію.
Голосували за подану пропозицію:
«за» - одноголосно
«проти» - немає
«утримались» - немає.
Вирішили: направити проект «Будівництво заводу з переробки твердих побутових
відходів в м. Хмельницькому – конкретні пропозиції» в.о. міського голови Чернилевському
К.І. та депутатську комісію з питань містобудування, земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища.
По третьому питанню порядку денного слухали:
- заступника міського голови - Нестерука А.М. щодо обґрунтування тарифів на
житлово-комунальні послуги;
- директора КП «Хмельницьктеплокомуненерго» - Скалій В.М.;
- заступника голови правління ПАТ по газопостачанню та газифікації ―Хмельницькгаз‖
- Рейда В.В.
Членами Громадської ради було поставлено ряд важливих питань, які турбують жителів
міста. Надійшла пропозиція прийняти інформацію до відома та виступи інших запрошених
перенести на громадські обговорення згідно орієнтованого плану консультацій з
громадськістю.
Голосували за подану пропозицію:
«за» - одноголосно
«проти» - немає
«утримались» - немає.
Вирішили:
включити заслуховування запрошених осіб у формі громадських
обговорень до орієнтованого плану консультацій з громадськістю.

Голова громадської ради Бухал І.В. запропонував визначити день засідання Правління
Громадської ради на 25 серпня 2015 року, а громадської ради - 08 вересня 2015 року.
Голосували:
«за» - одноголосно
«проти» - немає
«утримались» - немає
Вирішили: засідання день засідання Правління Громадської ради на 25 серпня 2015
року, а громадської ради - 08 вересня 2015 року.
Голова громадської ради Бухал І.В. подякував усім за результативну роботу та оголосив
засідання ради закритим.

Голова громадської ради

І.В. Бухал

Секретаріат громадської ради

Ю.Б. Миронюк

