
ПРОТОКОЛ № 1 

 

засідання   громадської ради  

при виконавчому комітеті Переяслав-Хмельницької міської ради 

 

м. Переяслав-Хмельницький                                             «27» травня 2011р. 

 

Присутні: 20 чоловік. Збори легітимні. 

Скорбач І.М. – головний спеціаліст організаційного відділу. 

Запрошені: Дикий О.С. – секретар міської ради. 

 

Порядок денний: 

1. Про роботу робочої групи по розробці Положення про громадську раду 

при виконавчому комітеті Переяслав-Хмельницької міської ради та 

ознайомлення присутніх членів з Положенням про громадську раду при 

виконавчому комітеті Переяслав-Хмельницької міської ради.  

2. Затвердження бланку громадської ради при виконавчому комітеті 

Переяслав-Хмельницької міської ради. 

3. Поділ членів громадської ради на 5 створених комітетів. 

4. Ознайомлення з Меморандумом про співпрацю між Громадською 

радою, утвореною при Київській обласній державній адміністрації та 

громадськими радами, утвореними при місцевих органах виконавчої влади, 

діяльність яких розповсюджується на територію Київської області. 

5. Ознайомлення з орієнтовним планом роботи Переяслав-Хмельницької 

міської ради на ІІ півріччя 2011року. 

6. Ознайомлення з результатами анкетування громадян міста. 

7. Визначення пріоритетних напрямків роботи громадської ради та 

планування роботи на ІІ півріччя 2011року. 

8. Про проведення загальноміської акції до Дня дітей від імені громадської 

ради. 

9. Призначення дати наступного засідання громадської ради. 

10. Різне. 

 

Слухали: Про роботу робочої групи по розробці Положення про 

громадську раду при виконавчому комітеті Переяслав-Хмельницької міської 

ради та ознайомлення присутніх членів з Положенням про громадську раду при 

виконавчому комітеті Переяслав-Хмельницької міської ради.  

Лесик О.М. – заступник голови громадської ради, член робочої групи. 
Доповів про роботу робочої групи по розробці Положення про громадську раду 

та ознайомлення присутніх членів з Положенням про громадську раду при 

виконавчому комітеті Переяслав-Хмельницької міської ради.  

Голосування: одноголосно. 

Вирішили: затвердити Положення про громадську раду при виконавчому 

комітеті Переяслав-Хмельницької міської ради в новій редакції.  

 

Слухали: Затвердження бланку громадської ради при виконавчому 

комітеті Переяслав-Хмельницької міської ради. 



Кусай В.В. – голова громадської ради. Ознайомила присутніх з бланком 

та запропонувала затвердження бланку громадської ради при виконавчому 

комітеті Переяслав-Хмельницької міської ради. 

Голосування: одноголосно. 

Вирішили: затвердити бланк громадської ради при виконавчому 

комітеті Переяслав-Хмельницької міської ради. 

 

Слухали: Поділ членів громадської ради на 5 створених комітетів. 

Кусай В.В. – голова громадської ради. Ознайомила із положеннями 

відповідно кожного комітету та запропонувала обрати відповідний комітет. 

Члени громадської ради розбилися на комітети, відповідно до.  

1) економічний комітет: Костюк А.А., Калачник О.Г., Тищенко В.О. 

2) комітет культури та туризму: Андросенко Т.І., Прудка Л.О., 

Литовченко О.І., Хобта Н.А., Лапенюк А.Ф. 

3) молодіжний комітет: Рибак С.О., Красносельських Г.О., 

Андросенко Т.І., Прудка Л.О., Несторенко І.І., Бабков І.А., Литовченко О.І. 

4) духовний комітет: Вишаровський В.Ю., Лапенюк А.Ф., Кусай В,В. 

5) соціальний комітет: Бабкова Н.І., Рибак Н.І., Потупа Н.В., Крец 

А.М., Лапенюк А.Ф., Хобта Н.А., Литовченко О.І., Несторенко І.І., Рибак С.О. 

Голосування: одноголосно. 

Вирішили: затвердити склад комітетів у наступному складі: 

1) економічний комітет: Костюк А.А., Калачник О.Г., Тищенко В.О. 

2) комітет культури та туризму: Андросенко Т.І., Прудка Л.О., 

Литовченко О.І., Хобта Н.А., Лапенюк А.Ф. 

3) молодіжний комітет: Рибак С.О., Красносельських Г.О., 

Андросенко Т.І., Прудка Л.О., Несторенко І.І., Бабков І.А., Литовченко О.І. 

4) духовний комітет: Вишаровський В.Ю., Лапенюк А.Ф., Кусай В,В. 

5) соціальний комітет: Бабкова Н.І., Рибак Н.І., Потупа Н.В., Крец 

А.М., Лапенюк А.Ф., Хобта Н.А., Литовченко О.І., Несторенко І.І., Рибак С.О. 

 

Слухали: Ознайомлення з Меморандумом про співпрацю між 

Громадською радою, утвореною при Київській обласній державній 

адміністрації та громадськими радами, утвореними при місцевих органах 

виконавчої влади, діяльність яких розповсюджується на територію Київської 

області. 

Кусай В.В. – голова громадської ради. Ознайомила присутніх з 

Меморандумом про співпрацю  між Громадською радою, утвореною при 

Київській обласній державній адміністрації та громадськими радами, 

утвореними при місцевих органах виконавчої влади, діяльність яких 

розповсюджується на територію Київської області. 

Голосування: одноголосно. 

Вирішили: співпрацювати з Київською обласною державною 

адміністрацією. 

 

Слухали: Ознайомлення з орієнтовним планом роботи Переяслав-

Хмельницької міської ради на ІІ півріччя 2011року. 

 



Лесик О.М. – заступник голови громадської ради. Ознайомив присутніх 

із орієнтовним планом роботи Переяслав-Хмельницької міської ради на ІІ 

півріччя 2011року. 

Вирішили: взяти до уваги. 

 

Слухали: Ознайомлення з результатами анкетування громадян міста. 

Кусай В.В. – голова громадської ради. Ознайомила з попередніми 

результатами анкетування. 

Вирішили: взяти до уваги. 

 

Слухали: Визначення пріоритетних напрямків роботи громадської ради та 

планування роботи на ІІ півріччя 2011року. 

Кусай В.В. – голова громадської ради. Слухали про визначення 

пріоритетних напрямків роботи громадської ради та планування роботи на ІІ 

півріччя 2011року. 

Лесик О.М. – заступник голови громадської ради. Повідомив присутніх 

про закриття дитячих садків на літній період з 20 червня по 1 серпня 2011р. 

Дикого О.С. – секретар Переяслав-Хмельницької міської ради. 

Повідомив про ситуацію із садками. 

Губенко В.В. – заступник міського голови. Пояснила ситуацію, що 

склалася з дитячими садочками. 

Кусай В.В. – голова громадської ради. Запропонувала написати 

звернення до міського голови. 

Голосування: одноголосно. 

Вирішили: інформацію взяти відома та написати звернення до міського 

голови (до 31 травня 2011р.). Відповідальність покласти на Невертій І.В. та 

Кусай В.В.  

 

Слухали: Про проведення загальноміської акції до Дня дітей від імені 

громадської ради. 

Кусай В.В. – голова громадської ради. Слухали про проведення 

загальноміської акції до Дня дітей від імені громадської ради. 

Нестеренко І.І. – член громадської ради. Ознайомила з планом заходів. 

Скорбач І.М. – головний спеціаліст організаційного відділу. 
Повідомила про план заходів, які міська рада готує до свята на 26-28 червня. 

Нестеренко І.І. – член громадської ради. Запропонувала всім взяти 

участь у заходах. Зобов’язалась до 31 травня 2011р. надіслати на електронну 

пошту всім сценарій свята. 

Голосування: одноголосно. 

Вирішили: приєднатися до акції 25 червня 2011р., Несторенко І.І. 

зобов’язати до 31 травня 2011р. надіслати на електронну пошту всім сценарій 

свята. 

 

Слухали: Призначення дати наступного засідання громадської ради. 

Кусай В.В. – голова громадської ради. Заслухали про наступне засідання, 

яке доцільно було б провести після сесії міської ради та перед виконкомом. 

Отже визначились з датою – 17 червня 2011р. о 15:00. 



Рибак С.О. – член громадської ради. Запропонував підготувати до 

засідання всі можливі ресурси до святкування 25 червня. 

Голосування: одноголосно. 

 

 

 

Голова громадської ради                                                               Кусай В.В. 

 

Секретар громадської ради                                                        Невертій І.В. 


