
ПРОТОКОЛ № 2 

 

Засідання громадської ради  

при виконавчому комітеті Переяслав-Хмельницької міської ради 

 

м. Переяслав-Хмельницький                                           „23” червня 2011року 

 

Присутні: 13 чоловік. Збори легітимні. 

Скорбач І.М. – головний спеціаліст організаційного відділу. 

 

Порядок денний: 

1. Про лист міському голові з приводу закриття дитячих садків. 

2. Про проведення загальноміської акції до Дня молоді від імені 

громадської ради 26 червня 2011року. 

3. Про відвідування конференції в м. Ураїнка Обухівського р-ну 

Київської області «Громадський моніторинг та громадська експертиза як спосіб 

ефективної взаємодії громадськості та влади на місцевому рівні» (по цій 

причині засідання перенесено з 17 червня на 23 червня 2011року). 

4. Про громадські слухання. 

5. Розробка плану роботи головами комітетів. 

6. Про проекти рішень виконкому. 

7. Призначення дати наступного засідання громадської ради. 

8. Різне. 

 

Слухали: Про лист міському голові з приводу закриття дитячих садків. 

Кусай В.В. – голова громадської ради. Доповіла та зачитала лист 

міському голові з приводу закриття дитячих садків. Повідомила про те, що 

відповідь ще не надійшла. Запропонувала дочекатись відповіді. 

Голосування: одноголосно. 

Вирішили: дочекатись відповіді від міського голови на офіційний запит 

громадської ради.  

 

Слухали: Про проведення загальноміської акції до Дня молоді від імені 

громадської ради 26 червня 2011року. 

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

провести акцію до Дня молоді від імені громадської ради 26 червня 2011р. та 

закликала присутніх взяти активну участь.  

Лесик О.М. – заступник голови громадської ради. Пообіцяв забезпечити 

морозивом та мінеральною водою.  

Лапенюк А.Ф. – член громадської ради. Забезпечив необхідними 

фінансами на подарунки.  

До акції вирішили долучитись: Рибак Н.І., Кусай В.В., Рибак С.О., Потупа 

Н.В., Несторенко І.І., Бабков І.А., Бабкова Н.І., Клевчук С.А., Калачник О.Г., 

Невертій І.В.  

Голосування: одноголосно. 

Вирішили: провести акцію від імені громадської ради 26 червня 2011року 

до Дня молоді.  



Слухали: Про відвідування конференції в м. Ураїнка Обухівського р-ну 

Київської області «Громадський моніторинг та громадська експертиза як спосіб 

ефективної взаємодії громадськості та влади на місцевому рівні» (по цій 

причині засідання перенесено з 17 червня на 23 червня 2011року). 

Кусай В.В. – голова громадської ради. Доповіла про поїздку на 

конференцію в м. Ураїнка Обухівського р-ну Київської області «Громадський 

моніторинг та громадська експертиза як спосіб ефективної взаємодії 

громадськості та влади на місцевому рівні» (по цій причині засідання 

перенесено з 17 червня на 23 червня 2011року). 

Вирішили: інформацію взяти до відома. 

 

Слухали: Про громадські слухання. 

Лесик О.М. – заступник голови громадської ради. Запитав представника 

міської ради Скорбач І.М. про проведення громадських слухань, вона дала 

вичерпну інформацію. 

Кусай В.В. – голова громадської ради. Запропонувала надіслати лист до 

міського голови з проханням запросити представників громадської ради на 

громадські слухання. 

Голосування: одноголосно. 

Вирішили: надіслати лист міському голові. 

 

Слухали: Розробка плану роботи головами комітетів. 

Кусай В.В. – голова громадської ради. Запропонувала головам комітетів 

на наступне засідання написати плани роботи до кінця року та затвердити їх. 

Ухвала: довести до всіх відсутніх голів комітетів принести на наступне 

засідання плани роботи до кінця року. Відповідальна – Кусай В.В. 

Голосування: одноголосно. 

 

Слухали: Про проекти рішень виконкому. 

Кусай В.В. – голова громадської ради. Кусай В.В., яка ознайомила 

присутніх з проектами рішень на виконком 29 червня 2011р. та доповіла про 

домовленість з міською радою про висвітлення всіх питань громадської ради на 

сайті міської ради в рубриці «Громадська рада». 

Вирішили: інформацію взяти до відома. 

 

Слухали: Призначення дати наступного засідання громадської ради. 

Кусай В.В. – голова громадської ради. Слухали про наступне засідання. 

Ковальська А.В. – член громадської ради. Запропонувала літні канікули 

в зв’язку з відпустками. 

Кусай В.В. – голова громадської ради. Запропонувала провести засідання 

на 05 серпня 2011року о 15:00. 

Голосування: одноголосно. 

Вирішили: призначити наступне засідання 05 серпня 2011року о 15:00. 

 

«Різне» порядку денного: 
Лапенюк А.Ф. – член громадської ради. Підняв питання про духовний 

розвиток молоді, осіб, звільнених з місць позбавлення волі. 



Ковальська А.В. – член громадської ради. Запропонувала ввести 

традицію вітати кожного першокласника від громадської ради. Вона ж взяла на 

себе відповідальність надати кількість першокласників у 2011 році. 

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

про проведення акції «Футбол без наркотиків» на 14 липня 2011р. від ГО 

«Фронт змін», «За зміни Переяслава», «Прометей», «Перлина». 

Бабков І.А. – член громадської ради. Дав пропозицію написати 

клопотання міському голові з приводи бродячих собак та ветеринарної служби. 

Голосування: одноголосно. 

Вирішили: надіслати лист міському голові. 

Кусай В.В. – голова громадської ради. Проінформувала про 

орфографічні зміни в положенні. 

Вирішили: інформацію взяти до відома. 

Бабков І.А. – член громадської ради. Зауважив про перебування зупинок 

таксі та маршруток на дитячих майданчиках та тротуарах міста. 

Ковальська А.В. – член громадської ради. Підтримала Бабкова І.А. 

Лесик О.М. – заступник голови громадської ради. Запропонував 

написати лист до начальника ДАІ щодо перебування автомобілів таксі, які 

перешкоджають руху пішоходів та регулярним рейсам громадського 

транспорту. 

Голосування: одноголосно. 

Вирішили: надіслати лист міському голові. 

 

 

 

 

 

Голова громадської ради                                  підпис                         Кусай В.В. 

 

Секретар громадської ради                               підпис                     Невертій І.В. 

 


