
Протокол № 2 

засідання ініціативної робочої групи з підготовки установчих зборів 

з формування Громадської ради при виконавчому комітеті ХМР 

 

14 березня 2017 р.                                                                       м. Хмельницький 

 

Присутні: 8 чоловік зі складу робочої групи. 

Голова ініціативної робочої групи Папуга О. Д. відкрив засідання та 

запропонував затвердити наступний проект порядку денного засідання: 

 

 

1. Розгляд документів, які подані інститутами громадянського 

суспільства. 

Доповідач: Назаров Р.Г. 

 

2. Розгляд звернення представника Духовної ради  щодо участі в новому 

складі Громадської ради при ВК ХМР. 

Доповідач: Назаров Р.Г. 

 

3. Про допуск до участі в зборах інституту громадянського суспільства  

депутата Хмельницької міської ради Бірюка Л.В. 

 

4. Про створення мандатної комісії на зборах інституту громадянського 

суспільства. 

Доповідач: Бірюк Л.В. 

 

Голосували за зазначене рішення: 

 «за» - одноголосно; 

 «проти» - немає ; 

«утримались» - немає. 

 

Порядок денний засідання ініціативної робочої групи 

з формування Громадської ради при ВК ХМР 

 

1. Розгляд документів, які подані інститутами громадянського 

суспільства. 

Доповідач: Назаров Р.Г. 

 



2. Розгляд звернення представника Духовної ради  щодо участі в новому 

складі Громадської ради при ВК ХМР. 

Доповідач: Назаров Р.Г. 

 

3. Про допуск до участі в зборах інституту громадянського суспільства  

депутата Хмельницької міської ради  Бірюка Л.В. 

 

4. Про створення мандатної комісії на зборах інституту громадянського 

суспільства. 

Доповідач: Бірюк Л.В. 

 

По першому питанню порядку денного слухали Назарова Р.Г. , що станом  

на 14.03.2017 р. 76 інститутів громадянського суспільства  подали документи 

та заяви щодо участі у новому складі Громадської ради при ВК ХМР. З них 4 

інститути не в повному обсязі подали документи, а саме: ХМВ 

«Всеукраїнське об’єднання ветеранів», БФ «Подих надії нації», ГО 

«Всеукраїнське лікарське товариство», ГО Інформаційно-аналітичний центр 

«Акцент». 

Вирішили:  надати можливість до 23.03.2017р. зазначеним організаціям 

донести всі необхідні документи. 

Голосували за зазначене рішення: 

 «за» - одноголосно; 

 «проти» - немає ; 

«утримались» - немає. 

 

По другому питанню порядку денного слухали Назарова Р.Г. про розгляд 

звернення представника Духовної ради  щодо участі в новому складі 

Громадської ради при ВК ХМР. Для включення їх до нового складу 

Громадської ради немає підстави, а саме: не подані документи. 

 

Вирішили: надати можливість до 23.03.2017р. представнику Духовної ради 

донести всі необхідні документи для подальшої участі в установчих зборах, 

щодо формування  нового складу Громадської ради при ВК ХМР. 

Голосували за зазначене рішення: 

 «за» - 0; 

 «проти»  -  7; 

«утримались» - 1. 

 



По третьому питанню порядку денного слухали  Ходецького П.А. допуск 

до участі в зборах інститутів громадянського суспільства  депутата 

Хмельницької міської ради  Бірюка Л.В. 

 

Вирішили: допустити Бірюка Л. В. до участі в зборах інститутів 

громадянського суспільства, щодо формування  нового складу Громадської 

ради при ВК ХМР, як виняток.  

 

Голосували за зазначене рішення: 

 «за» - 7; 

 «проти»  -  1; 

«утримались» - 0. 

 

По четвертому питанню порядку денного слухали Бірюка Л. В. про 

створення мандатної комісії на зборах інституту громадянського суспільства. 

 

Вирішили: не створювати мандатну комісію на зборах інституту 

громадянського суспільства. 

 

Голосували за зазначене рішення: 

 «за» - 1; 

 «проти»  -  7; 

«утримались» - 0. 

 

Голова ініціативної робочої групи Папуга О. Д. запропонував закрити 

засідання та провести наступне засідання ініціативної робочої групи на 24. 

03. 2017 р. о 14 год. 00 хв. 

 

Голосували за зазначене рішення: 

 «за» - одноголосно; 

 «проти»  -  0; 

«утримались» - 0. 

 

 

Голова ініціативної робочої групи                                                Папуга О. Д. 

 

Секретар ініціативної робочої групи                                            Дорога О. С. 


