
ПРОТОКОЛ № 6

Засідання громадської ради при виконавчому комітеті 
Переяслав-Хмельницької міської ради

м. Переяслав-Хмельницький „25” листопада  2011р. 

ПРИСУТНІ: 13 чоловік (список зареєстрованих додається)
Присутні 13 із 25 членів , збори легітимні.

Порядок денний:
1. Вручення  подяк:  представнику  ГО  «Чесна  та  свята  країна», 

Рибаку  С.  О.  –  за  залучення  членів  його  МГО  до  проведення  свят  та 
спонсорську  допомогу  при  проведенні  заходів  «Зліт  першокласників»  та 
«Радість в очах дітей».

2. Подяка  Андросенко  Т.І.,  ЖГО  «Перлина»  –  за  спонсорську 
допомогу в проведенні свята для багатодітних родин «Радість в очах дітей».

3. Звіти про витрати коштів на проведення свято «Радість  в  очах 
дітей» 

4. Про допомогу Раді ветеранів (овочами).
5. Представлення  планів  роботи  голів  духовного  комітету  та 

комітету культури та туризму до кінця 2011року.
6. Про  офіційне  звернення  до  міського  голови  та  міліції  про 

наркоторгівлю в місті.
7. Про відвідування семінару-тренінгу в м Бориспіль 21 листопада 

2011р.
8. Про святкування Дня іменинника в ліцей-інтернаті.
9. Про подання інформації в КОДА про роботу громадської ради.
10. Про виключення з членів громадської ради тих, хто більше 2-х 

засідань був відсутній без поважної причини.
11. Призначення дати наступного засідання громадської ради.
12. Різне. 

По 1-му питанню:
Слухали: Кусай В.В., яка вручила подяку представнику ГО «Чесна та 

свята  країна»,  за  спонсорську  допомогу  в  придбанні  призів  та  проведенні 
свята для багатодітних родин «Радість в очах дітей».  

Слухали: Кусай В.В.,  яка  вручила подяки Рибаку С.О.  за  командну 
роботу в проведенні свята «Зліт першокласників» та спонсорську допомогу в 
придбанні призів та проведенні свята для багатодітних родин «Радість в очах 
дітей». Та зазначила, що інші члени, яким необхідно подякувати відсутні.

По 3-му питанню:



Слухали: Кусай В.В., яка надала звіт по використанню коштів, зданих 
членами громадської ради для придбання призів до свята для багатодітних 
родин «Радість в очах дітей».

Слухали: Рибака С.О., який зазначив, що не має потреби недовіряти 
голові громадської ради.

Ухвалили: інформацію прийняти до відома.

По 4-му питанню:
Слухали: Кусай  В.В.,  яка  повідомила  присутніх  про  надання 

спонсорської допомоги (овочі) члену Ради ветеранів. 
Ухвалили: інформацію прийняти до відома.

По 5-му питанню:
Слухали: Кусай  В.В.,  яка  розповіла  про  відвідування  семінару-

тренінгу  від  комітету  культури  та  туризму  у  Вінницькій  області  18-20 
листопада  2011року  разом  з  головою  комітету  та  її  заступником  – 
Андросенко  Т.І.  та  Прудкою  Л.О.  А  також  зазначила,  що  в  зв’язку  з 
відсутністю Вишаровського  В.Ю.  –  голови  духовного  комітету,  перенести 
дане питання на наступне засідання.

По 6-му питанню: 
Слухали: Кусай  В.В.,  яка  ознайомила  з  текстом  статті  у  «Віснику 

Переяславщини» про наркоторгівлю в нашому місті та запросила колег до 
обговорення  даної  проблеми  та  запропонувала  написати  листи  міському 
голові  та  начальнику  міліції  з  даного  приводу.  Вона  ж  звернулася  до 
Почтарьова С.О. за допомогою в написанні листа.

Ухвалили:  Кусай В.В.  та  Почтарьову  С.О написати листи міському 
голові та начальнику міліції.

По 7-му питанню:
Слухали:  Кусай  В.В.,  яка  розповіла  про  відвідування  семінару-

тренінгу  в  м  Бориспіль  21  листопада  2011року,  а  також  роздала  робочі 
зошити  члена  громадської  ради,  які  отримала  від  головного  спеціаліста 
організаційного відділу міської ради Скорбач І.М.

Ухвалили: інформацію прийняти до відома.

По 8-му питанню:
Слухали: Кусай В.В., яка повідомила присутніх про те, що до Рибака 

С.О. (голови молодіжного комітету) звернулось керівництво ліцей-інтернату 
з  проханням  допомогти  в  поздоровленні  іменинників  ліцею.  Бажаючих 
прошу долучатись.

Слухали: Рибака С.О.. який також доповів про участь в поздоровленні 
дівчаток ліцею з святом «Осіннього балу».

Ухвалили: долучитись всім бажаючим до свята.



По 9-му питанню:
Слухали: Кусай В.В.,  яка повідомила присутніх про те, що разом із 

Скорбач  І.М.  надають  інформацію  до  КОДА  про  проведенні  заходи 
громадською радою.

Ухвалили: інформацію прийняти до відома.

По 10-му питанню:
Слухали: Литовченко О.І., яка запропонувала розглянути це питання в 

січні 2012 року та виключити зі складу громадської ради тих, хто не був на 
засіданнях ради без поважних причин.

Слухали: Кусай  В.В.,  яка  запропонувала  до  цього  питання 
повернутись у січні 2012 року.

Ухвалили: розглянути питання у січні 2012 року.
 
По 11-му питанню:
Слухали: Кусай В.В., яка запропонувала призначити дату наступного 

засідання громадської ради 20 січня 2012 року о 15:00.  Головам комітетів 
підготувати звіти про проведену роботу в 2011 році.

Ухвалили: призначити дату наступного засідання громадської ради 20 
січня 2012 року о 15:00. Головам комітетів підготувати звіти про проведену 
роботу в 2011 році.

По 12-му питанню:
Слухали: Рибака  С.О.,  який  запропонував  провести  в  грудні  2011р. 

круглий стіл «Скажи наркотикам – НІ», запросив ГО долучитись до заходу, 
які мають у статутній діяльності дозвіл займатись питаннями наркоманії чи її 
профілактики.

Визначили: ГО – Костюка А.А.,  Кусай В.В.,  Лапенюка А.Ф.,  Рибак 
С.О., Рибак Н.І., Потупи Н.В.  – долучитись.

Слухали:  Кусай  В.В.,  яка  запропонувала  написати  лист  міському 
голові  з  проханням  надати  орієнтовний  план  проведення  консультацій  з 
громадськістю. 

Ухвалили: надіслати лист міському голові.
Слухали: Скорбач І.М., яка запропонувала відкрити консультаційний 

пункт по проведенню консультацій з громадськістю.
Ухвалили: інформацію прийняти до відома.

Голова громадської ради Кусай В.В.

Секретар Невертій І.В.


