
Протокол № 2 

засідання громадської ради  

при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради 

 

м. Хмельницький 21 травня 2015 року Будинок культури 

 

 

Присутні: 79 член громадської ради (список реєстрації додається). 

Черевченко Л.П. - керуюча справами виконавчого комітету Хмельницької міської ради, 

Пилип’юк З.П. – завідуюча сектором 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. Звіт робочої групи з підготовки проектів положення та регламенту Громадської 

ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради. 

2. Схвалення положення про Громадську раду. 

3. Схвалення регламенту про Громадську раду. 

4. Формування комітетів Громадської ради. 

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: 

 

1. Звіт робочої групи з підготовки проектів положення та регламенту Громадської 

ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради. 

2. Схвалення положення про Громадську раду. 

3. Схвалення регламенту про Громадську раду. 

4. Формування комітетів Громадської ради. 

 

По першому питанню порядку денного слухали головуючого засідання 

громадської ради Заречнюка В.В., який зачитав звіт робочої групи  з підготовки проектів 

положення та регламенту Громадської ради. 

 

По другому питанню порядку денного надійшла пропозиція прийняти проект 

положення про Громадську раду за основу. 

 

Голосували за зазначене питання: 

«за» - одноголосно 

«проти» -  немає 

«утримались» - немає 

 

Вирішили: прийняти за основу проект положення про Громадську раду. 



 

Надійшла пропозиція перейменувати комітет №8 на – Комітет з питань праці та 

соціального захисту населення. 

 

Головуючий поставив дане питання на голосування. 

 

Голосували за зазначене питання: 

«за» - одноголосно 

«проти» -  немає 

«утримались» - немає 

 

Вирішили: затвердити назву комітету №8 - Комітет з питань праці та соціального 

захисту населення. 

 

Надійшла пропозиція об’єднати два комітети, які схожі за своєю функціональністю, 

а саме № 11 та 14 та назвати його Комітет з питань управління майном територіальної 

громади, інвентаризації та законності його відчуження. 

 

Головуючий поставив дане питання на голосування. 

 

Голосували за зазначене питання: 

«за» - одноголосно 

«проти» -  немає 

«утримались» - немає 

 

Вирішили: затвердити назву комітету №11 - Комітет з питань управління майном 

територіальної громади, інвентаризації та законності його відчуження. 

 

Головуючий запропонував затвердити проект положення в цілому з врахованими 

пропозиціями та зауваженнями. 

 

Голосували за дану пропозицію: 

«за» - одноголосно 

«проти» -  немає 

«утримались» - 1 

 

Вирішили: схвалити положення про Громадську раду. 

 

По третьому питанню порядку денного слухали головуючого засідання 

громадської ради Бухала І.В., який запропонував прийняти за основу та в цілому проект 

регламенту Громадської ради. 

 

Голосували за дану пропозицію: 

«за» - одноголосно 

«проти» -  немає 

«утримались» - немає 

 

Вирішили: схвалити регламент про Громадську раду. 



 

 


