
ПРОТОКОЛ № 3 

 

Засідання громадської ради  

при виконавчому комітеті Переяслав-Хмельницької міської ради 

 

м. Переяслав-Хмельницький                                           „05” серпня 2011року 

 

Присутні: 14 чоловік. Збори легітимні. 

Дикий О.С. – секретар ради. 

Гайван О.Г. – начальник відділу освіти. 

Скорбач І.М. – головний спеціаліст організаційного відділу. 

 

Порядок денний: 

1. Звіт про проведення святкових заходів до Дня молоді. 

2. Про громадські слухання. 

3. Про плани роботи комітетів громадської ради при виконавчому 

комітеті Переяслав-Хмельницької міської ради на ІІ півріччя 2011 року. 

4. Про висвітлення діяльності громадської ради при виконавчому 

комітеті Переяслав-Хмельницької міської ради на офіційному веб-сайті міста. 

5. Про звернення до міського голови щодо бродячих собак. 

6. Про звернення до міського голови щодо здійснення пасажирських 

перевезень до м. Києва станції метро Харківська. 

7. Про організацію та проведення вітальної акції до Дня першого 

дзвінка. 

8. Про розгляд питань порядку денного засідання виконавчого комітету, 

проведення якого заплановано на 30 серпня 2011 року. 

9. Про організацію та проведення святкових заходів з нагоди 20-ої 

річниці Дня Незалежності України. 

10. Про перегляд складу громадської ради при виконавчому комітеті 

Переяслав-Хмельницької міської ради в зв’язку із систематичною відсутністю 

певних членів на засіданнях без поважної причини. 

11. Про делегування члена громадської ради при виконавчому комітеті 

Переяслав-Хмельницької міської ради до громадської ради до складу 

громадської комісії з питань безоплатної передачі громадянам земельних 

ділянок в межах м. Переяслава-Хмельницького. 

12. Призначення дати наступного засідання громадської ради. 

13. Різне. 

 

Кусай В.В. – голова громадської ради. Через відсутність секретаря 

громадської ради при виконавчому комітеті Переяслав-Хмельницької міської 

ради  Невертій І.В. необхідно обрати відповідну особу. 

Лесик О.М. – заступник голови громадської ради. Пропоную обрати 

головного спеціаліста організаційного відділу Скорбач І.М., якщо вона не 

проти. 

Скорбач І.М. – головний спеціаліст організаційного відділу. Не маю 

заперечень. 

Голосування: одноголосно. 



 

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

розглянути питання порядку денного не по порядку, а відповідно до 

присутності запрошених осіб. 

Голосування: одноголосно. 

 

Слухали: Про організацію та проведення вітальної акції до Дня першого 

дзвінка. 

Гайван О.Г. – начальник відділу освіти. Це буде вітальна акція, яка 

повинна тривати 15-20 хв., а потім ігрова частина. Першокласникам можна 

вручити сувеніри або купони, які по закінченню школи на урочистих заходах 

зможуть обміняти на атестат. Захід можна провести першого чи другого 

вересня на центральній площі міста приблизно об 11 чи 12 годині. Цього року 

першокласників буде близько 300 осіб. Ми більше будемо розраховувати на 

вашу спонсорську допомогу. Захід буде спільним. 

Кусай В.В. – голова громадської ради. Пропоную створити робочу групу 

по організації та проведенню даного заходу, до складу якої включити Кусай 

В.В. та Ковальську А.В. 

Голосування: одноголосно. 

Рибак С.О. – член громадської ради. Пропоную до 1 вересня дітям із 

малозабезпечених сімей надати допомогу у вигляді канцелярських товарів 

(близько 100 грн. на один набір). Таким чином охопити 50 дітей.  

Гайван О.Г. – начальник відділу освіти. Але треба певним чином обрати 

дітей і так, щоб інші не казали про несправедливість, оскільки одні беруть 

активну участь в житті школи, а інші ні. Цих діток потрібно буде зібрати 

окремо. 

Ковальська А.В. – член громадської ради. Можна буде зібрати цих дітей 

в приміщені Будинку освіти. 

Кусай В.В. – голова громадської ради. Пропоную створити робочу групу 

по організації та проведенню даного заходу, до складу якої включити Рибака 

С.О. – голова, Лесик О.М. та Крец Г.М. 

Голосування: одноголосно. 

 

Слухали: Звіт про проведення святкових заходів до Дня молоді. 

Кусай В.В. – голова громадської ради. Святкові заходи з нагоди Дня 

молоді були проведені, не дивлячись на погану погоду, до яких долучилось 7 

членів громадської ради. Особливу подяку варто висловити члену громадської 

ради Лапенюку А.Ф. за спонсорську допомогу в придбанні призів. 

Пропоную інформацію взяти до відома. 

Голосування: одноголосно. 

 

Слухали: Про громадські слухання. 

Кусай В.В. – голова громадської ради. Нещодавно я отримала відповідь 

від міського голови щодо громадських слухань, відповідно до якої проведення 

громадських слухань планується на вересень – жовтень цього року.  

Пропоную інформацію взяти до відома. 

Голосування: одноголосно. 



 

Слухали: Про висвітлення діяльності громадської ради при виконавчому 

комітеті Переяслав-Хмельницької міської ради на офіційному веб-сайті міста. 

Кусай В.В. – голова громадської ради. Інформація про склад та 

діяльність громадської ради вже розміщена та постійно оновлюється завдяки 

роботі працівників міської ради Гречці П.В. та Скорбач І.М. Пропоную 

висвітлити на веб-сайті номери телефонів, адже ми з вами публічні люди. 

Голосування: одноголосно. 

 

Слухали: Про звернення до міського голови щодо бродячих собак. 

Кусай В.В. – голова громадської ради. Відповіді від міського голови 

щодо бродячих собак я ще не отримувала. Пропоную перенести розгляд даного 

питання на наступне засідання. 

Пропоную інформацію взяти до відома. 

Голосування: одноголосно. 

Кусай В.В. – голова громадської ради. Я отримала лист від міського 

голови щодо закриття дитячих садочків, де голова вказав необхідність 

проведення ремонтних робіт та «переживання з приводу закриття садків в 

осінньо-зимовий період безпідставні». 

Пропоную інформацію взяти до відома. 

Голосування: одноголосно. 

 

Слухали: Про розгляд питань порядку денного засідання виконавчого 

комітету, проведення якого заплановано на 30 серпня 2011 року. 

Кусай В.В. – голова громадської ради. Зачитала питання порядку 

денного засідання виконавчого комітету, проведення якого заплановано на 30 

серпня 2011 року  

Мене занепокоює 14питання порядку денного – «Про закріплення 

благоустрою території за ФОП «Черновський А.Й.». В телефонному режимі до 

мене звернувся житель міста і повідомив про торгівлю спиртними напоями на 

вказаній території. 

Лесик О.М. – заступник голови громадської ради. Давайте доручимо 

вивчити це питання економічному та соціальному комітетам та доповісти на 

наступному засіданні громадської ради. 

Голосування: одноголосно. 

 

Слухали: Про організацію та проведення святкових заходів з нагоди 20-ої 

річниці Дня Незалежності України. 

Кусай В.В. – голова громадської ради. В 2010 році відділ культури і 

туризму міської ради, громадська організація «Перлина» та молодіжна 

громадська організація «Об’єднання «Прометей» 23 серпня проводили 

«Таланти Переяслава». 

Рибак С.О. – член громадської ради. З апаратурою в місті проблеми, 

відповідно її будуть брати в оренду, а ми попросимо для своїх заходів. 

Кусай В.В. – голова громадської ради. Того року ми визначали талант за 

трьома напрямками: тематичний малюнок на асфальті, спів та танці. Спонсором 

заходу виступала торгова марка «Оболонь». 



Лесик О.М. – заступник голови громадської ради. Можливо цього року 

відділ культури і туризму не захоче проводити цей захід, адже апаратура 

несправна. Варто думати про те, що 24 серпня, 1 вересня та 18 вересня (День 

міста) – святкові дати. Власним коштом все це провести ми не зможемо. 

Давайте знову звернемось до торгової марки «Оболонь». 

Кусай В.В. – голова громадської ради. Давайте конкурс «Таланти 

Переяслава» проведемо до Дня міста. 

Лесик О.М. – заступник голови громадської ради. Пропоную створити 

робочу групу, яка буде вести переговори з торговою маркою «Оболонь». І коли 

будуть відомі результати, то й будемо вирішувати про те, що робити далі. 

Кусай В.В. – голова громадської ради. Пропоную створити робочу 

групу, яка буде вести переговори з торговою маркою «Оболонь», до складу якої 

включити Рибака С.О. – голова, Лесик О.М.  

Голосування: одноголосно. 

 

Слухали: Про делегування члена громадської ради при виконавчому 

комітеті Переяслав-Хмельницької міської ради до громадської ради до складу 

громадської комісії з питань безоплатної передачі громадянам земельних 

ділянок в межах м. Переяслава-Хмельницького. 

Лесик О.М. – заступник голови громадської ради. Ця комісія є 

громадською, тому вважаю буде доречним делегувати представника від 

громадської ради при виконавчому комітеті Переяслав-Хмельницької міської 

ради, зокрема голову громадської ради Кусай В.В. Ця комісія розглядає 

питання безоплатної передачі земельних ділянок громадянам міста, відповідно 

перевіряє документи, прослідковує мотив передачі ділянки. Ми зможемо на 

засіданні громадської ради розглядати ці питання. 

Голосування: одноголосно. 

 

Слухали: Про схвалення положення громадської ради при виконавчому 

комітеті Переяслав-Хмельницької міської ради. 

Кусай В.В. – голова громадської ради. Ми на засіданні громадської ради 

затверджували положення громадської ради при виконавчому комітеті 

Переяслав-Хмельницької міської ради. Дане положення було погоджено на 

засіданні виконавчого комітету Переяслав-Хмельницької міської ради, тому 

тепер його необхідно схвалити. 

Голосування: одноголосно. 

 

Слухали: Призначення дати наступного засідання громадської ради. 

Кусай В.В. – голова громадської ради. Пропоную провести наступне 

засідання громадської ради 2 вересня 2011року о 15:00. 

Голосування: одноголосно. 

 

«Різне» порядку денного: 
Лесик О.М. – заступник голови громадської ради. Мене цікавить 

питання виділення приміщення для громадської ради при виконавчому комітеті 

Переяслав-Хмельницької міської ради. 



Кусай В.В. – голова громадської ради. Керівництвом Переяслав-

Хмельницької міської ради планується виділення кімнати за адресою вул. 

Мазепи, 1. Нині готуються відповідні документи на наступне засідання 

виконавчого комітету, яке відбудеться у вересні. 

 

Ковальська А.В. – член громадської ради. У мене є ідея щодо 

відзначення новонароджених переяславців пам’ятним знаком «житель міста 

Переяслава-Хмельницького». Це все ще треба продумати, але ідея варта уваги. 

Не заважало б писати в газеті величезними літерами про новонароджених в 

місті. Можна було б залучити спонсорів для виготовлення знаків  

 

Рибак С.О. – член громадської ради. Того року до Дня міста за 

ініціативою молодіжна громадська організація «Об’єднання «Прометей» були 

пофарбовані 2 дитячі майданчики, до роботи долучали молодь міста. Можна 

було б цього року продовжити роботу в цьому напрямку. 

Лесик О.М. – заступник голови громадської ради. Можна було б 

провести даний захід 02.09.2011. 

 

Андросенко Т.І. – член громадської ради. Нещодавно громадська жіноча 

організація «Надія» виграла грант на розвиток зеленого туризму. Тому 

пропоную долучатись всім бажаючим, зокрема надавати інформацію про 

садиби. 

Лесик О.М. – заступник голови громадської ради. Давайте напишемо 

про це до газети Переяславська рада із закликам до співпраці. 

 

 

 

 

 

Голова громадської ради                                  підпис                         Кусай В.В. 

 

Секретар  

(головний спеціаліст організаційного відділу)    підпис     Скорбач І.М. 

 


