
ПРОТОКОЛ № 4 

 

Засідання   громадської ради при виконавчому комітеті Переяслав-

Хмельницької міської ради 

 

м. Переяслав-Хмельницький                                 „02”вересня 2011р. 

 

ПРИСУТНІ: 15 чоловік (список зареєстрованих додається). 

Присутні 15 із 25 членів, збори легітимні. 

 

Порядок денний: 

1. Про відповідь на лист про громадські слухання та з приводу 

безпритульних тварин. 

2. Представлення планів роботи голів комісій до кінця 2011року. 

3. Проведення Дня першокласника та привітання від громадської ради. 

4. Призначення дати наступного засідання громадської ради. 

5. Різне. 

 

Кусай В.В. зазначила, що відсутня Невертій І.В. по поважній причині, 

необхідно призначити секретаря на дане засідання.  

Рибак С.О. запропонував Клевчук С.А. 

Голосували: одноголосно. 

 

По 1-му питанню: 

Слухали:    Кусай В.В., яка доповіла та зачитала листи  міському голові 

з приводу громадських слухань та безпритульних тварин. 

Слухали:Лесика О. М.  – за першим листом – була формальна відписка 

від мерії, члени громадської ради не були залучені до конкретних засідань, де 

вирішуються питання проблем міста. 

Слухали: Калашника О.Г. - Відносно другого листа – у міської ради 

категоричне ігнорування залучення членів громадської ради до вирішення 

проблем міста, не вказано дати громадських слухань. 

Вирішили: надіслати категоричні повторні листи меру. 

Рішення прийнято одноголосно. 

  
По 2-му питанню:  

Слухали: Кусай В.В., яка запропонувала головам комітетів 

прозвітуватись про плани роботи до кінця року та затвердити їх. 

Слухали: Бабкову Н.І. та Рибака С.О., які запропонували перенести звіт 

на наступне засідання. 

Ухвалили: довести до всіх відсутніх голів комітетів принести на 

наступне засідання плани роботи до кінця року.  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

По 3-му питанню: 



Слухали: Кусай В.В., яка доповіла про роботу групи по підготовці 

святкування Дня першокласника 18 вересня 2011р.  

Слухали: Ковальську А.В., яка надала інформацію по підготовці до 

свята. 

Визначились з учасниками проекту: 

1. Кусай В.В. 

2. Рибак С.О. 

3. Бабкова Н.І. 

4. Клевчук С.А. 

5. Калашник О.Г. 

6. Лесик О.М. 

7. Хобта Н.А. 

8. Ковальська А.В. 

Ухвалили: 

Провести 18 вересня 2011р.акцію до Дня міста «Зліт першокласників» 

від імені громадської ради. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

По 4-му питанню: 

Слухали: Кусай В.В., про дату наступного засідання. 

Слухали: Ковальську А.В., яка запропонувала не проводити 14 жовтня – 

це Покрова 

Слухали: Кусай В.В., яка запропонувала провести засідання на 21 

жовтня 2011р. о 15:00. 

Вирішили: призначити наступне засідання 21 жовтня 2011р. о 15:00. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Рішення прийнято з усіх питань порядку денного. 

 

 

 

 

Голова громадської ради                     підпис                            Кусай В.В. 

 

 

 

Секретар                                                    підпис                    Клевчук С.А. 
 


