Протокол № 6
засідання Громадської ради
при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради
м. Хмельницький

08 вересня 2015 року

Сесійна зала міської ради

Присутні: 59 членів 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, Шепурев С.В. - заступник начальника
управління транспорту і зв'язку
Заступник голови Громадської ради Заречнюк В.В. відкрив засідання громадської ради та
запропонував прийняти -за основу наступний проект порядку денного засідання Громадської
ради:
1. Розгляд питання щодо виключення зі складу Громадської ради, членів, які двічі були
відступні на засіданнях ради без поважних причин.
Список додається.
2. Розгляд заяви Миронюк Ю.Б. щодо припинення членства в Громадській раді.
3. Якість надання пасажирських послуг перевізниками.
Запрошений начальник управління транспорту і зв’язку — Кузьмін Петро Петрович.
4. Про запровадження практики електронних закупівель через систему «ProZorro» за
кошти міського бюджету в м. Хмельницькому.
5. Про схвалення та направлення до Хмельницької міської ради проекту Положення
про робочу групу з аналізу та ефективності діяльності підприємств, установ і організацій
комунальної власності.
6. Про грубі порушення Генерального плану забудови міста.
7. Про доцільність усім споживачам природного газу зібрати нові документи для
укладання договорів на постачання газу з новоутвореною ТОВ “Хмельницькгаззбут”.
8. Про впорядкування та вирішення питань додержання правил вигулу собак,
обгородження майданчика для тренування собаку парку ім. М.Чекмана, а також проблем з
бродячими тваринами.
9. Про підтримку ініціативи ГО “Асоціація педагогів “Нове покоління” щодо
обладнання експериментальних дитячих майданчиків по вул. Інститутська, 19 та 17/4.
Надійшла пропозиція виключити з порядку денного 6 та 7 питання.
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. Розгляд питання щодо виключення зі складу Громадської ради, членів, які двічі були
відступні на засіданнях ради без поважних причин.
Список додається.
2. Розгляд заяви Миронюк Ю.Б. щодо припинення членства в Громадській раді.

3. Якість надання пасажирських послуг перевізниками.
4. Про запровадження практики електронних закупівель через систему «ProZorro» за
кошти міського бюджету в м. Хмельницькому.
5.Про схвалення та направлення до Хмельницької міської ради проекту Положення про
робочу групу з аналізу та ефективності діяльності підприємств, установ і організацій
комунальної власності.
6.Про впорядкування та вирішення питань додержання правил вигулу собак,
обгородження майданчика для тренування собаку парку ім. М.Чекмана, а також проблем з
бродячими тваринами.
7. Про підтримку ініціативи ГО “Асоціація педагогів “Нове покоління” щодо
обладнання експериментальних дитячих майданчиків по вул. Інститутська, 19 та 17/4.
По першому питанню порядку денного слухали головуючого засідання громадської
ради Заречнюка В.В., який запропонував розглянути питання щодо виключення осіб, поданих
у списку, зі складу Громадської ради за систематичну неявку на засідання без поважних
причин.
Секретар Громадської ради Миронюк Ю.Б. підтвердила, що звернень по причини
відсутності осіб, поданих у списку, не надходило.
Надійшла перша пропозиція не виключати зі складу Громадської ради членів, а
оголосити офіційне попередження.
Надійшла друга пропозиція - виключити усіх осіб вказаних у списку.
Надійшла третя пропозиція — виключити осіб, які були в телефонному режимі
попереджені про засідання Громадської ради але сьогодні не з'явилися.
Головуючий запропонував проголосувати за запропоновані пропозиції в порядку їх
надходження.
Голосували за першу подану пропозицію:
«за» - 54.
«проти» - немає
«утримались» - немає.
Голосували за другу подану пропозицію:
«за» - 24.
«проти» - 6
«утримались» - немає.
Голосували за третю подану пропозицію:
«за» - 26
«проти» - немає
«утримались» - немає.
Вирішили: припинити членство в складі Громадської ради у зв’язку з відсутністю
члена Громадської ради на її засіданнях два рази підряд і більше без поважних причин згідно
аб.1 пункту 10 Положення про Громадську раду:
1. Бортюк О.С.
2. Саксонік А.М.
3. Чемеринський О.Я.
По другому питанню порядку денного слухали секретаря Громадської ради Миронюк
Ю.Б., яка повідомила, що у зв'язку з проходженням конкурсу до виконавчого комітету
Хмельницької міської ради не зможе суміщати роботу у Громадській раді.

Надійшла пропозиція прийняти до відома інформацію.
Голосували за подану пропозицію:
«за» - одноголосно
«проти» - немає
«утримались» - немає.
Вирішили: прийняти до відома заяву Миронюк Ю.Б. щодо припинення членства в
Громадській раді.
По третьому питанню порядку денного слухали заступника начальника управління
траспортну і зв'язку
- Шепурева С.В. щодо якості надання пасажирських послуг
перевізниками.
Членами Громадської ради було поставлено ряд важливих питань, які турбують жителів
міста. Надійшла пропозиція прийняти інформацію до відома та звернутися до в.о. міського
голови із зверненням із висвітленням найактуальніших проблемних питань у сфері
пасажирського транспорту.
Голосували за подану пропозицію:
«за» - одноголосно
«проти» - немає
«утримались» - немає.
Вирішили: голові комітету з питань соціально-економічного розвитку, промисловості,
транспорту, зв’язку, енергетики та підприємництва Папузі О.Д. підготувати звернення до в.о.
міського голови.
По четвертому питанню порядку денного слухали заступника голови комітету з
питань бюджету та фінансів — Березу А.А., яка повідомила, що на сьогодні є дуже
актуальним питанням запровадження практики електронних закупівель через систему
«ProZorro» за кошти міського бюджету в м. Хмельницькому. Зачитала підготовленим проект
звернення до в.о. міського голови.
Надійшла пропозиція направити звернення до в.о. міського голови.
Голосували за подану пропозицію:
«за» - одноголосно
«проти» - немає
«утримались» - немає.
Вирішили: надіслати звернення до в.о. міського голови щодо запровадження практики
електронних закупівель через систему «ProZorro» за кошти міського бюджету в м.
Хмельницькому.
По п'ятому питанню порядку денного слухали голову комітету з питань бюджету та
фінансів — Семківа Р.Р., який повідомив, що на сьогодні є дуже актуальним питанням
створення робочої групи з аналізу та ефективності діяльності підприємств, установ і
організацій комунальної власності. Запропонував схвалити та направити на розгляд
виконавчого комітету проект положення про робочу групу з аналізу та ефективності
діяльності підприємств, установ і організацій комунальної власності.

Голосували за подану пропозицію:
«за» - одноголосно
«проти» - немає
«утримались» - немає.
Вирішили: надіслати до виконавчого комітету проект положення про робочу групу з
аналізу та ефективності діяльності підприємств, установ і організацій комунальної власності.
По шостому та сьомому питаннях порядку денного виступила заступник голови
комітету з питань праці та соціального захисту населення — Макогнюк С.В. з пропозицією
надіслати звернення до міської ради щодо впорядкування та вирішення питань додержання
правил вигулу собак, обгородження майданчика для тренування собаку парку ім. М.Чекмана,
а також проблем з бродячими тваринами та про підтримку ініціативи ГО “Асоціація
педагогів “Нове покоління” щодо обладнання експериментальних дитячих майданчиків по
вул. Інститутська, 19 та 17/4.
Надійшла пропозиція направити зверення до в.о. міського голови.
Голосували за подану пропозицію:
«за» - одноголосно
«проти» - немає
«утримались» - немає.
Вирішили: надіслати до виконавчого комітету підготовленні звернення.
Головуючий Громадської ради Заречнюк В.В. запропонував визначити день засідання
Правління Громадської ради на 22 вересня 2015 року, а Громадської ради - 06 жовтня 2015
року.
Голосували:
«за» - одноголосно
«проти» - немає
«утримались» - немає
Вирішили: засідання день засідання Правління Громадської ради на 22 вересня 2015
року, а Громадської ради - 06 жовтня 2015 року.
Заступник голови Громадської ради Заречнюк В.В. подякував усім за результативну
роботу та оголосив засідання ради закритим.

Заступник голови Громадської ради

В.В.Заречнюк

Секретаріат Громадської ради

Ю.Б. Миронюк

