
ПРОТОКОЛ № 7

Засідання громадської ради при виконавчому комітеті 
Переяслав-Хмельницької міської ради

м. Переяслав-Хмельницький „20” січня  2012року

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

Порядок денний:

1. Вручення Подяк.
2. Про звіт роботи голів комітетів за 2011рік.
3. Звіт про святкування Дня іменинника в ліцей-інтернаті.
4. Про подання інформації в КОДА про роботу громадської ради.
5. Плани роботи на 2012 рік.
6. Про  проведення  круглого  столу  «Скажи  наркотикам  «Ні»  (16 

грудня 2011 рік).
7. Про виключення з членів громадської ради тих, хто більше 2-х 

засідань був відсутній без поважної причини.
8. Призначення дати наступного засідання громадської ради.
9. Різне.

Кусай  В.В.  зазначила,  що  сьогодні  по  поважній  причині  відсутня 
Невертій І.В., тому необхідно обрати секретаря на сьогоднішнє засідання.

Литовченко О.І запропонувала Крец Г.М.
Кусай В.В. зазначила, що краще, щоб секретар був місцевий, так легше 

підписати протокол.
Строменко О.М. запропонувала свою кандидатуру.
Рішення прийнято одноголосно.

По 1-му питанню:
Слухали:  Кусай  В.В.,  яка  вручила  подяки  Ковальській  А.В., 

Красносельських  А.О.,  Строменко  О.М.  за  спонсорську  допомогу  до 
проведення свят від громадської ради.

По 2-му питанню:
Слухали: Кусай В.В., яка зазначила, що на засіданні присутні наступні 

голови комітетів: Андросенко Т.І., Рибак С.О., Вишаровський В.Ю. Бабкова 
Н.І. в декретній відпустці, а Костюк А.А. відсутній по поважній причині.

Слухали: Андросенко  Т.І.,  прозвітувала  про  проведену  роботу  та 
запропонувала долучатись до роботи комітету всіх небайдужих.



Слухали:  Рибака  С.О.,  який  зазначив,  що  молодіжний  комітет 
виступив ініціатором майже всіх акцій громадської ради в 2011 році, а також 
повідомив членів ради про те, що з 25 січня 2012 року стартує проект «Скажи 
наркотикам «Ні», а здоровому способу «Так», який проводитиметься по всіх 
школах  міста.  Фото  переможцяь  буде  розміщене  на  бігборді.  Він  вніс 
пропозицію звернутись до міського голови з пропозицією заборонити продаж 
алкогольних напоїв з 22:00 вечора до 06:00 ранку у всіх кіосках та магазинах 
міста. 

Рішення прийнято одноголосно.

Слухали:  Ковальську  А.В.,  яка  звернула  увагу  всіх  присутніх  та 
подякувала  громадській  раді,  а  насамперед  молодіжному  комітету  за  їх 
позицію – змінити життя на краще,  так  зокрема Рибак С.  постійно шукає 
відповідні заходи та проводить їх.

Слухали: Рибака С.О., який запропонував провести засідання круглого 
столу по питанням молоді «Формування здорового способу життя в молоді та 
стан  проблеми.  Альтернативи  та  виходи».  Залучити  педагогічний 
університет, депутатів, владу міста.

Слухали:  Вишаровського В.Ю.,  який розповів,  що проводить багато 
духовних заходів в місті.

Слухали:  Рибака  С.О.,  який запропонував  свою допомогу,  яка  буде 
необхідна голові духовного комітету.

Ухвалили: інформацію прийняти до відома.

По 3-му питанню:
Слухали:  Кусай  В.В.,  яка  повідомила  присутніх  із  результатами 

проведення  акції  в  ліцеї-інтернаті  –  поздоровлення  75  дітей  з  Днем 
іменинника.

Ухвалили: інформацію прийняти до відома.

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

інформації  в  КОДА  про  роботу  громадської  ради  головним  спеціалістом 
організаційного відділу міської ради Скорбач І.М.

По 5-му питанню:
Слухали:  Кусай  В.В.,  яка  запропонувала  довести  до  всіх  голів 

комітетів, щоб на наступне засідання вони представили свої плани роботи на 
2012 рік. А також зазначила, що у зв’язку з вагітністю Бабкової Н.І. виникла 
потреба в її переобранні на цій посаді. 

Ухвалили:  довести  до  голів  комітетів  представити  на  наступне 
засідання плани роботи на 2012 рік.



По 6-му питанню: 
Слухали: Кусай В.В., яка ознайомила присутніх з тим, що на засіданні 

круглого столу «Скажи наркотикам «Ні», яке відбулось 16 грудня 2011 року 
велась відео  зйомка  (присутні переглянули).  А  також  запропонувала 
ознайомитись із текстом протоколу засідання круглого столу та резолюції. 
Також запропонувала написати звернення до міського голови та начальника 
міліції з даного питання. 

Ухвалили: написати листи до міського голови та начальника міліції з 
даного питання. 

По 7-му питанню:
Слухали:  Кусай  В.В.,  яка  зачитала  заяву  Тищенка  В.О.  про 

добровільний  вихід  з  членів  громадської  ради.  Запропонувала  написати 
листи до тих, хто відповідно до Положення про громадську раду більше 2-х 
раз не з’являвся без поважної причини, запросити їх на наступне засідання з 
поясненням, а при їх не явці виключити їх з числа членів ради: Костенко В.В. 
та Нестеренко І.І.

Ухвалили:  надіслати  відповідні  листи  та  запросити  на  наступне 
засідання Костенка В.В. та Нестеренко І.І.

По 8-му питанню:
Слухали:  Андросенко Т.І., яка запропонувала проведення наступного 

засідання 23 березня о 15:00.
Ухвалили: призначити дату наступного засідання громадської ради 23 

березня о 15:00.

По 9-му питанню:
Слухали:  Андросенко  Т.І.,  яка  запропонувала  прийняти  участь  всім 

бажаючим у тренінгу за рівні права, можливості та просування у владу жінок 
«Соціально-економічні проблеми жінок», який пройде орієнтовно 15 лютого 
2012 року. 

Ухвалили: бажаючим звертатись до Андросенко Т.І.
Рішення прийнято одноголосно.

Голова громадської ради                                                       Кусай В.В. 

Секретар                                                                                    Строменко О.М.


