
Протокол № 3 

засідання ініціативної робочої групи з підготовки установчих зборів  

з формування Громадської ради при виконавчому комітеті  

Хмельницької міської ради 

 

24 березня 2017 р.                                                                       м. Хмельницький 

 

Присутні: 7 чоловік зі складу робочої групи. 

Голова ініціативної робочої групи Папуга О. Д. відкрив засідання та запропонував 

затвердити наступний проект порядку денного засідання: 

 

 

1. Розгляд  звернення Духовної ради щодо їх участі в установчих зборах по 

формуванню Громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської 

Ради. 

Доповідач: Назаров Р.Г. 

 

2. Визначення кількості інститутів громадянського суспільства, які допущені до 

установчих зборів по формуванню Громадської ради при виконавчому комітеті 

Хмельницької міської Ради. 

Доповідач: Назаров Р.Г. 

 

Голосували за зазначене рішення: 

 «за» - одноголосно; 

 «проти» - немає ; 

«утримались» - немає. 

 

Порядок денний:  

 

1. Розгляд  звернення Духовної ради щодо їх участі в установчих зборах по 

формуванню Громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської 

Ради. 

Доповідач: Назаров Р.Г. 

 

2. Визначення кількості інститутів громадянського суспільства, які допущені до 

установчих зборів по формуванню Громадської ради при виконавчому комітеті 

Хмельницької міської Ради. 

Доповідач: Назаров Р.Г. 

 

По першому питанню порядку денного слухали представника Духовної ради Хому В.О., 

щодо їх намірів приймати активну участь в новому складі Громадської ради при 

виконавчому комітеті Хмельницької міської Ради. 

Вирішили:  на підставі того, що всі документи є в наявності та в число Духовної ради 

входять 17 представників релігійних громад, допустити їх представника Хому В.О. до 

участі в зборах. 

Голосували за зазначене рішення: 



 «за» - 5; 

 «проти» - 1; 

«утримались» - 1. 

 

По другому питанню порядку денного слухали Назарова Р.Г., що станом на 23.03.2017р. 

77 інститутів громадянського суспільства подали документи та заяви щодо участі у 

новому складі Громадської ради при виконавчому комітеті Хмельницької міської Ради. 

Але така громадська організація як Пейнтбольний клуб «Поділля» не має права приймати 

участь у зборах так, як рішенням суду припинена діяльність даної організації.  

Вирішили:  

1. Допустити до участі в установчих зборах по формуванню Громадської ради при 

виконавчому комітеті Хмельницької міської Ради 76 інститутів громадянського 

суспільства (список додається). 

2. Не допускати до участі в установчих зборах по формуванню Громадської ради при 

виконавчому комітеті Хмельницької міської Ради один інститут громадянського 

суспільства (список додається). 

 

Голосували за зазначене рішення: 

 «за» - одноголосно; 

 «проти» - 0; 

«утримались» - 0. 

 

Голова ініціативної робочої групи Папуга О. Д. запропонував закрити засідання. 

 

Голосували за зазначене рішення: 

 «за» - одноголосно; 

 «проти»  -  0; 

«утримались» - 0. 

 

 

Голова ініціативної робочої групи                                                     Папуга О.Д. 

 

Секретар ініціативної робочої групи                                                 Дорога О.С. 


