Протокол № 3
засідання громадської ради
при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради
м. Хмельницький

04 червня 2015 року

Сесійна зала

Присутні: 71 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, ТРК «Місто».
Голова Громадської ради Бухал І.В. відкрив засідання громадської ради та
запропонував затвердити наступний проект порядку денного засідання Громадської ради:
1. Затвердження персонального складу комітетів Громадської ради при виконавчому
комітеті Хмельницької міської ради.
2. Затвердження положень про комітети Громадської ради при виконавчому комітеті
Хмельницької міської ради.
3. Затвердження правління Громадської ради при виконавчому комітеті
Хмельницької міської ради.
4. Створення прес-центру при Громадській раді виконавчого комітету Хмельницької
міської ради.
5. Обговорення і формування пропозицій до орієнтованого плану консультацій
виконавчого комітету Хмельницької міської ради з громадськістю.
6. Різне.
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. Затвердження персонального складу комітетів Громадської ради при виконавчому
комітеті Хмельницької міської ради.
2. Затвердження положень про комітети Громадської ради при виконавчому комітеті
Хмельницької міської ради.
3. Затвердження правління Громадської ради при виконавчому комітеті
Хмельницької міської ради.
4. Створення прес-центру при Громадській раді виконавчого комітету Хмельницької
міської ради.
5. Обговорення і формування пропозицій до орієнтованого плану консультацій
виконавчого комітету Хмельницької міської ради з громадськістю.
6. Різне.

По першому питанню порядку денного слухали головуючого засідання
громадської ради Бухала І.В., який запропонував персонально затвердити склад комітетів
громадської ради.
До першого комітету з питань регламенту, організації роботи Громадської ради,
інформаційної діяльності та моральної етики записався один член ради.
Надійшла пропозиція надати Андріїшиній В.В. час до наступного засідання ради
сформувати комітет чисельністю не менше 5 осіб, відповідно до схваленого радою
положення.
1.Комітет з питань регламенту, організації роботи Громадської ради,
інформаційної діяльності та моральної етики
1. Андріїшина Валентина
керівник інформаційно –
Володимирівна
аналітичного центру «Хмельницькі
ініціативи»
Голосували за подану пропозицію:
«за» - одноголосно
«проти» - немає
«утримались» - немає.
Вирішили: затвердження персонального складу комітету з питань регламенту,
організації роботи Громадської ради, інформаційної діяльності та моральної етики
перенести на наступне засідання ради.

1.

2.

2. Комітет з питань бюджету та фінансів
Семків Ростислав
голова Ради Територіального відділення
Романович
Всеукраїнської громадської організації
«Асоціація платників податків України»
у Хмельницькій області
Береза Альона Анатоліївна
секретар громадської організації
«Хмельницький майдан» Рада Майдану

3.

Миронюк Юлія Борисівна

4.

Думарецький Олександр
Васильович
Варелджан Асадур
Карапетович

5.

6.

Перфільєв Ігор
Миколайович

заступник президента громадської
організації «Регіональний центр розвитку
туризму»
віце – президент благодійного фонду
«Калинка»
директор ППОВПЗУ Вагонної дільниці
станції Хмельницький Південно –
Західної залізниці
заступник голови громадської організації
«Дитячий ковчег»

голова

заступник
секретар
член
член
член

Голосували за зазначене рішення:
«за» - одноголосно
«проти» - немає
«утримались» - немає.
Вирішили: затвердити персональний склад комітету з питань бюджету та фінансів.

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

3. Комітет з питань містобудування та земельних відносин
Бровко Володимир
голова Хмельницької філії громадської
голова
Володимирович
організації «Міжрегіональний народний
контроль»
Гуменюк Василь
заступник голови правління
заступник
Михайлович
Хмельницького обласного благодійного
фонду «Допомога в ім’я розвитку»
Певнєв Олег Віталійович
уповноважений представник
секретар
Хмельницького обласного громадського
об’єднання сприяння ресоціалізації
людей, які звільняються та перебувають в
місцях позбавлення волі «Альтернатива»
Тукачов Геннадій
Миколайович
Ярославський Микола
Миколайович

Середюк Вікторія
Вікторівна
Чалюк Олег Олександрович

8.

Тарасова Олеся
Олександрівна

9.

Власюк Богдан Іванович

10.

Побожна Наталя Францівна

11.

Аветян Самвел Рафікович

12.

Коліщак Віталій Вікторович

13.

Гащук Анатолій Петрович

голова садівничого кооперативу «Лідія»

член

перший заступник голови громадської
організації «Об’єднання ветеранів
військової служби, правоохоронних
органів та учасників бойових дій
«Ветеран» Хмельницької області»
голова громадської організації
«Автомайдан Хмельниччини»
голова правління громадської організації
«Нагляд»
голова Хмельницької міської молодіжної
громадської організації Всеукраїнської
молодіжної громадської організації
«Батьківщина молода»
голова правління Громадської організації
«Хмельницьке обласне об’єднання
миротворців України»
голова Хмельницького обласного
відділення Всеукраїнської асоціації
«Укрмолодьжитло»
заступник голови громадської Ради
Релігійної громади Вірменської
Апостольської Церкви у місті
Хмельницькому
голова правління громадської організації
«Рідне місто»
керівник Хмельницького обласного
осередку Громадської організації «Фонд
розвитку громадянського суспільства»

член

член
член
член

член
член
член

член
член

Голосували за зазначене рішення:
«за» - одноголосно
«проти» - немає
«утримались» - немає.
Вирішили: затвердити персональний склад комітету з питань містобудування та
земельних відносин.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

4. Комітет з питань охорони навколишнього природного середовища
Тимощук Юрій Георгій
настоятель храму в честь ікони Божої
голова
Григорович
Матері «Неопалима Купина» м.
Хмельницького
Дорога Олена Сергіївна
член Міжнародної Асоціації
заступник
християнських журналістів «Новомедіа»
Яворська Іванна Олегівна
член парафії ради Храму Святих
секретар
Новомучеників і ісповідників землі нашої
Сусловська Людмила
голова Релігійної організації «Святого
член
Іванівна
Великомученика Юрія Переможця»
Швець Тетяна Петрівна
заступник голови хмельницької районної член
громадської організації «Берегиня»
Надєждіна Надія Георгіївна

голова хмельницької міської громадської
організації «Екологічний рух УРА»

член

Голосували за зазначене рішення:
«за» - одноголосно
«проти» - немає
«утримались» - немає.
Вирішили: затвердити персональний склад
навколишнього природного середовища.

1.

2.

комітету з

питань

охорони

5. Комітет з питань роботи житлово-комунального господарства
Букацький Микола Іванович голова Хмельницького регіонального
голова
суспільно – культурного товариства
«Переселенці»
Хмельницький Юрій
голова правління громадської організації заступик
Владиславович
«Хмельницька асоціація ОСББ»

3.

Смольський Олексій
Вікторович

член громадського об’єднання «Дія
громади»

секретар

4.

Саксонік Анатолій
Маркович

заступник голови Хмельницької обласної
організації Всеукраїнської Спілки
аватомотолюбителів

член

5.

Чемеринський Олег
Ярославович

член Хмельницької обласної громадської
організації «Об’єднання правників
«Злагода»

член

Голосували за зазначене рішення:
«за» - одноголосно
«проти» - немає
«утримались» - немає.
Вирішили: затвердити персональний склад комітету з питань
комунального господарства.

роботи житлово-

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

6. Комітет з питань соціально-економічного розвитку, промисловості, транспорту,
зв’язку, енергетики та підприємництва
Папуга Олександр
голова громадського об’єднання «Бойове голова
Дмитрович
Братство»
Ковальчук Руслан
член правління гаражного кооперативу
заступник
В’ячеславович
«Рибалко»
Кучинський Роман
член Хмельницького міського
секретар
Володимирович
благодійного фонду відродження
історико – культурних цінностей міста
«Віра, Надія, Любов»
Копецький Андрій
голова Хмельницької обласної організації член
Володимирович
Всеукраїнської молодіжної організації
«Українська ліга молодих підприємців»
Захаренко Андрій
голова Хмельницької об’єднаної
член
Віталійович
організації працівників дорожніх
господарств
Супрун Олександр
директор обласної громадської
член
Федорович
організації «Асоціація розвитку курорту
«Сатанів»
Моргун Жанна Іванівна
член Профспілки захисту
член
підприємництва
м. Хмельницького
Голосували за зазначене рішення:
«за» - одноголосно
«проти» - немає
«утримались» - немає.

Вирішили: затвердити персональний склад комітету з питань роботи соціальноекономічного розвитку, промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики та
підприємництва.

1.

2.

7. Комітет з питань охорони здоров’я
Янцаловський Олександр
голова правління Хмельницької обласної голова
Йосипович
громадської організації «Правовий захист
професійної діяльності та соціальних
гарантій медиків та фармацевтів
«Моноліт»
Мойсюк Володимир
член Хмельницької Крайової Організації заступник
Ігорович
Всеукраїнського Лікарського Товариства

3.

Гесаль Валентина
Григорівна

4.

Мокра Анжеліка Петрівна

5.

Лукіянчук Володимир
Федорович

6.

Берлінська Валентина

голова правління громадської організації
«Асоціація сімейних лікарів» м.
Хмельницький
член громадської організації «Лікарський
клуб імені Степана Рунського»
голова Хмельницької міської організації
Всеукраїнської громадської організації
інвалідів «Союз Чорнобиль України»
волонтер Всеукраїнської благодійної

секретар
член
член
член

Андріївна

організації «Турбота про літніх в
Україні» в м. Хмельницькому

Голосували за зазначене рішення:
«за» - одноголосно
«проти» - немає
«утримались» - немає.
Вирішили: затвердити персональний склад комітету з питань охорони здоров’я.

1.

8. Комітет з питань праці та соціального захисту населення
Краєвський Володимир
голова Хмельницької обласної організації голова
Миколайович
Всеукраїнської профспілки торгівлі

2.

Макогнюк Світлана
Вікторівна

керівник Хмельницької Обласної
Асоціації педагогів «Нове покоління»

3.

Фролкін Олександр
Олександрович

4.

Якимчук Володимир
Анатолійович

5.

Садиков Гаптульмунір
Мухамедович

заступник голови Президії Ради
член
Хмельницької обласної організації
інвалідів Великої Вітчизняної війни та
Збройних Сил «Захисник Вітчизни»
голова Хмельницької обласної організації член
Всеукраїнської громадської організації
інвалідів «Союз Чорнобиль України»
голова Хмельницької міської організації
секретар
ветеранів України

6.

Ларійчук Світлана
Миколаївна

7.

Галушко Тетяна
Володимирівна

8.

Маліновська Марина
Миколаївна

член ради Хмельницького міського
відділення Всеукраїнського об’єднання
ветеранів
голова міської громадської організації
«Українська громада міста
Хмельницького»
уповноважений представник громадської
організації «Українська асоціація
фахівців з подолання наслідків
психотравмуючих подій»

заступник

член
член
член

Голосували за зазначене рішення:
«за» - одноголосно
«проти» - немає
«утримались» - немає.
Вирішили: затвердити персональний склад комітету з питань праці та соціального
захисту населення.

1.

9. Комітет з питань науки, освіти, культури та релігії
Монастирський Денис
голова Подільського молодіжного
Анатолійович
культурного об’єднання «У майбутнє
через культуру»

голова

2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

Щербанюк Сергій
голова головного координаційного
Михайлович
комітету ХОАІМ «ГО «Проскурів»
Сорокіна Тетяна Григорівна адміністратор Релігійної громади Церкви
Повного Євангелія «Зоря життя»
Біленька Лідія Іванівна
голова Президії Хмельницької міської
ради жінок
Цапенко Денис
член благодійної організації
Анатолійович
«Хмельницький Фонд Захисту Вітчизни»
Войчишен Петро Іванович
член ревізійної комісії громадської
організації «Майдан міста
Хмельницького»
Гречко Андрій
заступник голови релігійної
Володимирович
мусульманської громади міста
Хме6льницького
Солодка Наталія Павлівна
відповідальний секретар Хмельницького
міського Товариства української мови ім.
Тараса Шевченка «Просвіта»
Скоробогатий Сергій
курінний отаман Хмельницького
Олександрович
окремого козацького куреня ім.
І. Нечая Українського козацтва

заступник
секретар
член
член
член
член
член
член

Голосували за зазначене рішення:
«за» - одноголосно
«проти» - немає
«утримались» - немає.
Вирішили: затвердити персональний склад комітету з питань
культури та релігії.

1.

10. Комітет з питань сім’ї, молоді, спорту та туризму
Ходецький Павло
заступник голови Хмельницької міської
Анатолійович
федерації кікбоксінгу «ВАКО»

3.

Іноземцев Олег
Миколайович
Бончук Ілона Анатоліївн

4.

Плахотнюк Олег Іванович

5.

Мігунов Олександр
Володимирович

6.

Кошевко Олександр
Васильович

7.

Кукурудза Олег Іванович

8.

Бортюк Олександр
Степанович
Кузнєцов Микола

2.

9.

науки, освіти,

директор громадської організації
Пейнтбольний клуб «Поділля»
член громадської організації
«Всеукраїнське молодіжне об’єднання»
президент громадської організації
«Федерація регбі Хмельницької області»
член громадської організації «Асоціація
практикуючих психологів та
психотерапевтів Хмельниччини»
Хмельницька обласна організація
Всеукраїнського фізкультурноспортивного товариства «Колос» АПК
України
член Хмельницької обласної громадської
організації «Союз споживачів
Хмельниччини»
заступник голови Хмельницької обласної
федерації бойового гопака
заступник голови Хмельницької обласної

голова
заступник
секретар
член
член
член

член
член
член

Семенович

федерації футболу

Голосували за зазначене рішення:
«за» - одноголосно
«проти» - немає
«утримались» - немає.
Вирішили: затвердити персональний склад комітету з питань
культури та релігії.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

науки, освіти,

11. Комітет з питань управління майном територіальної громади, інвентаризації
та законності його відчуження
Кривий Олександр
член організації Хмельницької обласної
Миколайович
громадської організації захисту
голова
виробничих і майнових прав власників
землі
Коліжук Олександр
голова правління Хмельницького
заступник
Володимирович
обласного осередку Федерації
спортивного більярду України
Руда Наталія Василівна
голова профспілки працівників вільного
секретар
підприємництва Хмельницької області
Ганусяк Петро Олексійович керівник громадської організації «Правий член
альянс приватних підприємців України»
Стукан Ігор Михайлович
член громадського формування з охорони член
громадського порядку і державного
кордону «Плоскирівська Сотня»
Савчук Анатолій
голова Хмельницького обласного
член
Миколайович
товариства Всеукраїнської організації
інвалідів «Союз організацій інвалідів
України»
Мороз Сергій
голова правління благодійної організації член
Володимирович
«Благодійний фонд допомоги захисникам
України та реабілітації інвалідів»
Фарващук Алла
член правління Хмельницького
член
Володимирівна
товариства молодих інвалідів
Голосували за зазначене рішення:
«за» - одноголосно
«проти» - немає
«утримались» - немає.

Вирішили: затвердити персональний склад комітету з питань управління майном
територіальної громади, інвентаризації та законності його відчуження.

1.
2.

12. Комітет з питань діяльності органів місцевого самоврядування та
децентралізації влади
Бірюк Лев Васильович
член Хмельницького обласного осередку
голова
ВГО «Ніхто крім нас»
Бараннік Віктор Ігорович
член правління громадської організації
заступник
«Подільський регіональний комітет по

3.

Проський Леонід
Семенович

4.

Черненко Олег
Анатолійович

5.

Вичавка Олег Степанович

6.

Сніховський Олександр
Олександрович

7.

Грушко Віталій
Володимирович
Лукашук Богдан Олегович

8.
9.

Добровольський Юрій
Михайлович

10.

Романовська Наталія
Іванівна

11.

Бруснічкіна Алла
Миколаївна

12.

Швець Володимир
Федорович

боротьбі з корупцією органах державної
влади, правоохоронних органах,
прокуратурі та судах»
член штабу Громадського формування з
охорони громадського порядку і
державного кордону «Подільська Січ»
представник громадської організації
«Об’єднань «Центр політичних студій та
аналітики»
голова Хмельницького обласного
громадського об’єднання «Українська
громада»
виконавчий директор громадської
організації «Асоціація Хмельницьких
ринків»
член виконкому Хмельницької міської
федерації футболу
заступник голови Хмельницької обласної
організації ВМГО «Батьківщина молода»
отаман громадської організації місцевий
осередок Українського козацтва
Хмельницьке міське козацьке товариство
«Плоскирівський козацький курінь
ім.Отамана Якова Галчевського»
голова Хмельницького обласного
осередку Міжнародної громадської
організації «Міжнародна асоціація
«Здоров’я суспільства»
голова Хмельницького міського
добровільного товариства інвалідів
«Спілка інвалідів Чорнобиля»
член громадської організації Центр
громадських ініціатив «Право громади»,
голова Ради Центру

член
член
член
заступник
член
член
член

член

член
член

Голосували за зазначене рішення:
«за» - одноголосно
«проти» - немає
«утримались» - 1.
Вирішили: затвердити персональний склад комітету з питань діяльності органів
місцевого самоврядування та децентралізації влади.
З приводу обрання голови 13 комітету з питань законності, антикорупційної
діяльності та люстраційних процесів виступив перший заступник голови Громадської
ради, член даного комітету – Заречнюк В.В., який наголосив, що відповідно до Закону
України «Про очищення влади» недопустимим є обрання Наконечного М.П. головою
даного комітету.
Надійшло ще декілька пропозицій щодо переголосування питання з обрання голови
комітету з питань законності, антикорупційної діяльності та люстраційних процесів.
Голосували за зазначене рішення:

«за» - 68 голосів.
«проти» - 3 голоси
«утримались» - 7 голосів.
Вирішили: затвердити кількісний персональний склад комітету з питань
законності, антикорупційної діяльності та люстраційних процесів на заступне засідання
ради – 10 членів. Комітету визначитися з головою шляхом голосування у присутності всіх
членів комітету до наступного засідання Громадської ради.

1.

2.

13. Комітет з питань законності, антикорупційної діяльності та люстраційних
процесів
Наконечний
керівник Управління у Хмельницькій області
Михайло Павлович
Всеукраїнської громадської організації
«Всеукраїнська Спеціальна Колегія з питань
боротьби з корупцією та організованою
злочинністю»
Яворська
голова житлово – будівельного кооперативу
заступник
Владислава
«Проскурів – Житлобуд – 2»
Михайлівна

3.

Літвін Олег
Юрійович

керівник громадської організації «Юридично –
Інформаційний Центр»

4.

Заречнюк Вячеслав
Володимирович
Антонюк Галина
Степанівна

член обласного військово-патріотичного клубу
«Склавин-воїн»
голова Хмельницької міської організації
Всеукраїнської громадської організації “Захист
дітей війни”
член правління Хмельницької обласної
громадської організації Подільський центр
«Гендерна рада»
голова правління Хмельницького обласного
відділення Міжнародного благодійного фонду
«Українська Поліцейська Автомобільна
Корпорація»

5.

6.

Покотило Олена
Анатоліївна

7.

Олешко Іван
Іванович

8.

Ковальов Сергій
Іванович
Карун Сергій
Вікторович

секретар

член ВГО «Асоціація правників України»

голова Хмельницького міського
відділення відділення благодійної організації
«Комітет боротьби з корупцією в міліції та
органах державної влади України»
10. Повадюк Олег
голова Хмельницького обласного громадсько –
Євгенович
політичного об’єднання «Українська справа»
По другому питанню порядку денного слухали секретаря Громадської ради
Миронюк Ю.Б., яка повідомила, що до секретаріату надійшло 9 положень про комітети з
11 необхідних. Не надали положення комітет з питань регламенту, організації роботи
Громадської ради, інформаційної діяльності та моральної етики та комітет з питань науки,
освіти, культури та релігії. Усі положення відповідають схваленому Положенню про
Громадську раду при виконавчому комітеті Хмельницької міської ради.
Надійшла пропозиція затвердити положення про комітети. Двом комітетах
неподавших положення - в термін до наступного засідання Ради подати їх до секретаріату.
9.

Голосували за зазначене рішення:
«за» - 70 голосів.
«проти» - 1 голос.
«утримались» - 8 голосів.
Вирішили: затвердити
Громадської ради.

поданні

до

секретаріату

положення

про

комітети

По третьому питанню порядку денного слухали головуючого Бухала І.В., який
зачитав склад правління Громадської ради та запропонував його затвердити.
Склад Правління Громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької
міської ради на 2015-2016 роки.

1.

2.

3.

Бухал Іван
Васильович

Голова громадської ради
голова АГО «Народна Сила»

Перший заступник голови громадської ради
Заречнюк Вячеслав
член обласного військовоЧлен комітету з
Володимирович
патріотичного клубу «Склавинпитань законності,
воїн»
антикорупційної
діяльності та
люстраційних
процесів
Лукіянчук
Володимир
Федорович

4.

Тимощук Юрій
Георгій Григорович

5.

Ходецький Павло
Анатолійович

6.

Миронюк Юлія
Борисівна

7.

Пилип’юк Зоя
Петрівна

Заступник голови громадської ради
голова Хмельницької міської
Член комітету з
організації Всеукраїнської
питань охорони
громадської організації інвалідів
здоров’я
«Союз Чорнобиль України»
Заступник голови громадської ради
настоятель храму в честь ікони
Голова комітету з
Божої Матері «Неопалима
питань охорони
Купина» м. Хмельницького
навколишнього
природного
середовища
Заступник голови громадської ради
заступник голови Хмельницької
Голова комітету з
міської федерації кікбоксінгу
питань сім’ї, молоді,
«ВАКО»
спорту та туризму
Секретаріат
заступник президента громадської
організації «Регіональний центр
розвитку туризму»
завідуюча сектором управління
організаційно – інформаційної

Секретар комітету з
питань бюджету та
фінансів
Представник міської
ради

роботи та контролю
Голови комітетів
голова Ради Територіального
відділення Всеукраїнської
громадської організації «Асоціація
платників податків України» у
Хмельницькій області
голова Хмельницької філії
громадської організації
«Міжрегіональний народний
контроль»
голова Хмельницького
регіонального суспільно –
культурного товариства
«Переселенці»

8.

Семків Ростислав
Романович

9.

Бровко Володимир
Володимирович

10.

Букацький Микола
Іванович

11.

Папуга Олександр
Дмитрович

голова громадського об’єднання
«Бойове Братство»

12.

Янцаловський
Олександр
Йосипович

13.

Краєвський
Володимир
Миколайович

голова правління Хмельницької
обласної громадської організації
«Правовий захист професійної
діяльності та соціальних гарантій
медиків та фармацевтів «Моноліт»
голова Хмельницької обласної
організації Всеукраїнської
профспілки торгівлі

14.

Монастирський
Денис Анатолійович

15.

Кривий Олександр
Миколайович

голова Подільського молодіжного
культурного об’єднання «У
майбутнє через культуру»
член організації Хмельницької
обласної громадської організації
захисту виробничих і майнових
прав власників землі

Голова комітету з
питань бюджету та
фінансів
Голова комітету з
питань
містобудування та
земельних відносин
Голова комітету з
питань роботи
житловокомунального
господарства
Голова комітету з
питань соціальноекономічного
розвитку,
промисловості,
транспорту, зв’язку,
енергетики та
підприємництва
Голова комітету з
питань охорони
здоров’я
Голова комітету з
питань праці та
соціального захисту
населення
Голова комітету з
питань науки, освіти,
культури та релігії
Голова комітету з
питань управління
майном
територіальної
громади,

