
ПРОТОКОЛ 

шостого засідання Громадської ради при Чернігівській ОДА 

  

м. Чернігів, зал № 1 ОДА 24 січня 2018 року 
 

ПРИСУТНІ: 45 членів Громадської ради при ОДА, голова ОДА Куліч В.П., 

директор Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю ОДА Подорван А.Ф., представники ІГС та ЗМІ. 

ВІДСУТНІ: 21 член Громадської ради при ОДА: Абакумов Д.М., 

Агабекян А.А., Адаменко Д.М., Балакша С.В., Бієнко Н.А., Бондарєв О.А, 

Дорохін В.Г., Дрижук Ю.М., Індило О.В., Карпенко С.В., Крот С.О., 

Лігун А.М., Отрошко А.В., Пеняєва В.Ю., Решетник О.О., Романов М.М., 

Самосват В.О., Суховерський В.М., Ушкевич І. В., Федорова С.В.,  

Філоненко Д.А. 

ічильна комісія:  Бойправ Б.С., Волощук Р.О., Шубенко О.М. 

Регламент: виступ доповідача — до 10 хв., виступ під час обговорення — до 

3 хв. 

Вів засідання голова Громадської ради Москаленко І.І. 

 

Порядок денний 

1. Про зміни в складі Громадської ради при ОДА. 

2. Зміни та доповнення до Регламенту Громадської ради при ОДА. 

3. Звіт про роботу Громадської ради у 2017 році. 

4. Про орієнтовний план роботи на 2018 рік. 

5. Про створення робочої групи з моніторингу діяльності та підготовки 

пропозицій щодо подальшого функціонування комунального закладу 

«Регіональний ландшафтний парк «Ялівщина» Чернігівської обласної ради 

проекти рішень Громадської ради. 

6. Про звернення до депутатів Чернігівської міської ради щодо 

мораторію на приватизацію, виділення та зміну цільового призначення 

земельних ділянок на території урочища «Ялівщина». 

7. Про результати громадського обговорення у вигляді електронних 

консультацій щодо проекту розпорядження голови облдержадміністрації «Про 

затвердження Правил пропускного режиму до адміністративної будівлі 

Чернігівської обласної державної адміністрації»». 

8. Про повторне звернення до КМУ щодо невиконання розпоряджень 

КМУ «Про затвердження обсягів обов’язкового забезпечення потреб охорони 

здоров’я населення донорською кров’ю, її компонентами і препаратами» 

відповідно від 20.05.2015 №497-р, від 04.02.2016  №93-р,  від 08.02.2017 №90-

р. 

9. Про ініціювання створення при Чернігівський ОДА комісії з питань 

біобезпеки та біозахисту. 

10. Різне. 
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1. Про зміни в складі Громадської ради при ОДА. 

СЛУХАЛИ: 

Москаленко І.І.:  Поінформував, що за час, що пройшов від п’ятого засідання 

Громадської ради, проведено два засідання президії Громадської ради 

(6 грудня 2017 року та 17 січня 2018 року), засідання за «круглим столом» на 

тему  «Агресія в інтерпретації сьогодення: витоки, прояви, наслідки та заходи 

профілактики» (6 грудня 2018 року). 19 січня 2018 року відбулась зустріч 

членів президії Громадської ради з Чернігівським міським головою. 

На підставі рішення засідання Громадської ради від 22 листопада 2017 

року розпорядженням голови ОДА від 18 грудня 2017 року № 664  зі складу 

Громадської ради при ОДА виключено Волошина Євгена (Громадське 

формування з охорони громадського порядку і державного кордону 

«Ріпкинська самооборона»). Склад Громадської ради - 66 чол. 

Президія Громадської ради пропонує розглянути дві кандидатури на 

виключення зі складу Громадської ради при ОДА на підставі п. 5.3. підпункт 1 

Положення про Громадську ради («відсутність члена Громадської ради на її 

засіданнях без поважних причин більше ніж два рази»), а саме: 

Решетника Олександра (Громадська організація «Правий Сектор Північ»), 

Філоненка Дмитра (Громадська організація «Чернігівська Національна 

Громада»). 

ГОЛОСУВАЛИ щодо рішення про виключення Решетника О.О. зі складу 

Громадської ради: «за» — 44, «проти» —0  «утримались» —1.  

ВИРІШИЛИ: на підставі підпункт 1 п. 5.3 Положення про Громадську раду 

при Чернігівській облдержадміністрації виключити Решетника О.О. зі складу 

Громадської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ щодо рішення про виключення Філоненка Д.А. зі складу 

Громадської ради:  «за» — 43, «проти» —0, «утримались» —2.  

ВИРІШИЛИ: на підставі підпункт 1 п. 5.3 Положення про Громадську раду 

при Чернігівській облдержадміністрації виключити Філоненка Д.А. зі складу 

Громадської ради. 

 

2. Зміни та доповнення до Регламенту Громадської ради при ОДА. 

СЛУХАЛИ: 

Проскуріна Н.П.: З метою підвищення вимог до роботи комітетів, президії 

запропонувала внести зміни та доповнення до Регламенту Громадської ради:  

 розділ 4. «Організація роботи президії Громадської ради» доповнити 

пунктом 4.6. «В разі систематичної відсутності без поважних причин 

голови комітету на засіданнях президії Громадської ради (більше ніж 
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два рази), президія Громадської ради може ініціювати  

виключення голови комітету зі складу президії»; 

 розділ 5. «Організація роботи комітетів, робочих, експертних груп 

Громадської ради» пункт 5.13.  викласти у редакції «Комітети звітують 

про свою роботу Громадській раді. В разі бездіяльності комітету 

(відсутність протягом року заходів, організованих комітетом, наданих 

облдержадміністрації рекомендацій та пропозицій, річного звіту про 

роботу, пропозицій до плану роботи Громадської ради) Громадська рада 

на своєму засіданні може прийняти рішення про розпуск відповідного 

комітету». 

ВИСТУПИЛИ: Москаленко І.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» — одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: внести запропоновані зміни до Регламенту Громадської ради. 

 

3. Звіт про роботу Громадської ради у 2017 році. 

СЛУХАЛИ: 

Москаленко І.І.: Повідомив, що звіти комітетів про роботу у 2017 році 

розіслано 23 січня електронною поштою членам Громадської ради для 

ознайомлення. 

У 2017 році відбулось п’ять засідань Громадської ради, де було 

розглянуто 35 питань. Затверджено Положення про Громадську раду, 

Регламент Громадської ради, орієнтовний план роботи на 2017 рік. В складі 

Громадської ради створено 20 комітетів та президія, обрано першого 

заступника голови Громадської ради.  

Громадська рада направила звернення до ВРУ, КМУ та МОЗ України з 

пропозиціями щодо медичної реформи, налагодження роботи КЗ 

«Чернігівська обласна станція переливання крові», до КМУ — щодо 

продовження терміну дії державних житлових програм, які адмініструє 

Держмолодьжитло,  Нацраді України з питань телебачення та радіомовлення 

— щодо надання Концерну РРТ ліцензії провайдера цифрового мовлення, з 

огляду на те, що такий оператор міг би забезпечити покриття прикордонних 

районів цифровим вітчизняним телесигналом.  

Громадська рада ініціювала проведення облдержадміністрацією 

конкурсного відбору на посаду директора комунального підприємства 

«Обласний молодіжний центр», внесення змін до обласних програм з 

національно-патріотичного виховання на 2017-2020 роки та «Молодь 

Чернігівщини» на 2018-2020 роки», розробила пропозиції щодо посилення 

участі Громадської ради в розробленні обласних програм, контролі за їх 

виконанням. Рекомендувала облдержадміністрації поновити діяльність 
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робочої групи з моніторингу діяльності та підготовки пропозицій щодо 

подальшого функціонування комунального закладу «Регіональний 

ландшафтний парк «Ялівщина» Чернігівської обласної ради. 

Громадська рада співпрацювала з Чернігівською обласною радою. За її 

ініціативою при обласній раді створено дві робочі групи, які розглядають 

питання підготовки номінаційного досьє для включення культурної спадщини 

Чернігівщини до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та ситуацію, що 

склалася у відділення 11 КЛПЗ «Чернігівська обласна психоневрологічна 

лікарня», перспективи використання будівлі відділення. Громадська рада 

запропонувала обласній раді організувати проведення публічного 

громадського обговорення питання передачі державних енергетичних мереж, 

розташованих на території населених пунктів області, в спільну комунальну 

власність територіальних громад Чернігівської області. 

10 березня відбулася зустріч голови облдержадміністрації з членами 

Громадської ради, 15 вересня  — з членами її президії. Були обговорені 

питання налагодження співпраці облдержадміністрації та Громадської 

ради, актуальні питання розвитку області. Голова Громадської ради та голови 

комітетів Громадської ради включені до складу консультативно-дорадчих 

органів облдержадміністрації, колегій структурних підрозділів 

облдержадміністрації.  

У 2017 році, починаючи з липня, відбулось 6 засідань президії 

Громадської ради, одне засідання президії (15 грудня) не відбулось з причини 

відсутності кворуму. З метою більш відповідального ставлення голів комітетів 

до роботи, президією підготовлені  зміни до Регламенту Громадської ради при 

облдержадміністрації. 

У 2017 році 11 комітетів Громадської ради організували десять засідань 

за «круглим столом», де розглядалися питання запровадження ринку землі, 

реалізації медичної реформи, забезпечення хворих компонентами та 

препаратами крові, якості питної води, проект реконструкції парку 

ім. Коцюбинського в м. Чернігові та інші питання.  

Загалом Громадською радою у 2017 році розіслано 88 листів. Листи 

Громадської ради та відповіді на них надсилалися членам Громадської ради на 

їх електронні пошти. 

На виконання обласної Програми сприяння розвитку інститутів 

громадянського суспільства на 2016-2020 роки «Чернігівська громада» у 

2017 році Департаментом інформаційної діяльності та зав’язків з 

громадськістю облдержадміністрації закуплені для забезпечення підтримки 

діяльності Громадської ради ноутбук, багатофункціональний пристрій для 

копіювання, сканування та друку, відеопроектор. Частково оновлені меблі в 

приміщені, де проходять засідання президії Громадської ради та «круглих 

столів». 
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ВИСТУПИЛИ: Демиденко В.Ю., Проскуріна Н.П., Волошук Р.О.  

ГОЛОСУВАЛИ: «за» — одноголосно.  

ВИРІШИЛИ:  

 визнати роботу Громадської ради задовільною; 

 розмістити звіт про роботу Громадської ради на сайті 

облдержадміністрації у рубриці «Громадська рада при 

облдержадміністрації».  

 

СЛУХАЛИ: 

Куліч В.П.: Подякував членам Громадської ради за конструктив у роботі. 

Відповів на запитання членів Громадської ради.  

Волощуку Р.О. щодо відповіді-відписки, яку надав Департамент 

соціального захисту облдержадміністрації на його звернення 

щодо неправомірних дії ПАТ «Облтеплокомуненерго» та відсутність 

реагування на такі дії з боку Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації: запропонував інформувати його про випадки надання 

відписок на листи Громадської ради, запровадити практику обговорень таких 

випадків за участю керівників відповідних структурних підрозділів 

облдержадміністрації на зустрічах з членами президії, які проходять 

напередодні засідань Громадської ради.  

Демиденку В.Ю. щодо неврахування пропозицій членів Громадської ради 

у розпорядженні голови облдержадміністрації «Про затвердження Правил 

пропускного режиму до адміністративної будівлі Чернігівської обласної 

державної адміністрації»:  запропонував передбачити в Правилах пропускного 

режиму надання постійних перепусток членам Громадської ради для вільного 

доступу до приміщення облдержадміністрації та зауважив, що 

облдержадміністрація за підсумками застосування Правил буде вносити до 

них зміни.  

Ткаченку С.М. щодо обмеження прав громадян Правилами пропускного 

режиму до адміністративної будівлі Чернігівської ОДА, якими запроваджено 

заборону на носіння відвідувачами зброї: зауважив, що облдержадміністрація 

є державною установою та режимним об’єктом.  

Петровій Т.І. щодо створення робочої групи з моніторингу діяльності та 

підготовки пропозицій щодо подальшого функціонування комунального 

закладу «Регіональний ландшафтний парк «Ялівщина» Чернігівської обласної 

ради: повідомив, що дав відповідне доручення про створення робочої групи з 

врахуванням пропозицій Громадської ради щодо її складу.  

Демиденку В.Ю. щодо  ситуації в області з забезпеченням потреб 

охорони здоров’я альбуміном у 2018 році: посилаючись на необхідність 
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детального вивчення питання, пообіцяв особисто зустрітися з 

Демиденком В.Ю. з цього питання пізніше. 

 

4. Про план роботи Громадської ради на 2018 рік. 

СЛУХАЛИ: 

Москаленко І.І.: Повідомив, що проект плану роботи розіслано членам 

Громадської ради електронною поштою 23 січня. Проект плану роботи 

готувався згідно пропозицій комітетів Громадської ради. 7 комітетів не 

надали свої пропозиції. Запропонував прийняти план за основу та в цілому як 

орієнтовний план роботи Громадської ради та доопрацювати з урахуванням 

пропозицій комітетів.  

ВИСТУПИЛИ: Проскуріна Н.П. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» — одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: прийняти за основу та в цілому орієнтовний план роботи 

Громадської ради на 2018 рік (додається). 

 

5. Про поновлення роботи робочої групи при ОДА з моніторингу 

діяльності та підготовки пропозицій щодо подальшого функціонування 

комунального закладу «Регіональний ландшафтний парк «Ялівщина» та 

делегування до її складу членів Громадської ради. 

СЛУХАЛИ: 

Петрова Т.І.:  Запропонувала повторно звернутися до голови 

облдержадміністрації з пропозицією поновити робочу групу з моніторингу 

діяльності та підготовки пропозицій щодо подальшого функціонування 

комунального закладу «Регіональний ландшафтний парк «Ялівщина» 

Чернігівської обласної ради, яка діяла при облдержадміністрації у 2015—

2016 роках (розпорядження від 22 липня 2015 року № 349).  Запропонувала 

рекомендувати до її складу членів Громадської ради, яких делегували на 

п’ятому засіданні Громадської ради: Петрову Т.І., Проскуріну Н.П., Седячко 

В.М., Волощука Р.О., Крота С.О.,  Родимченка С.В., Марченка В.Л. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» — одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: звернутися до голови облдержадміністрації з пропозицією про 

поновлення роботи робочої групи при облдержадміністрації з моніторингу 

діяльності та підготовки пропозицій щодо подальшого функціонування 

комунального закладу «Регіональний ландшафтний парк «Ялівщина» та 

делегувати до її складу членів Громадської ради: Петрову Т.І., 

Проскуріну Н.П., Седячко В.М., Волощука Р.О., Крота С.О.,  Родимченка 

С.В., Марченка В.Л. 
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6. Про звернення до депутатів Чернігівської міської ради щодо мораторію 

на приватизацію, виділення та зміну цільового призначення земельних 

ділянок на території урочища «Ялівщина». 

 

Петрова Т.І.: Запропонувала підтримати звернення до депутатів Чернігівської 

міської ради щодо мораторію на приватизацію, виділення та зміну цільового 

призначення земельних ділянок на території урочища «Ялівщина». 

ВИСТУПИЛИ: Проскуріна Н.П., Осадців І.В., Волощук Р.О., Ткаченко С.М., 

Ягодовський К.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» — одноголосно.  

ВИРІШИЛИ: підтримати звернення до депутатів Чернігівської міської ради 

щодо мораторію на приватизацію, виділення та зміну цільового призначення 

земельних ділянок на території урочища «Ялівщина». 

 

7. Про результати громадського обговорення у вигляді електронних 

консультацій щодо проекту розпорядження голови облдержадміністрації 

«Про затвердження Правил пропускного режиму до адміністративної 

будівлі Чернігівської обласної державної адміністрації»». 

Демиденко В.Ю.: Запропонував звернутися до облдержадміністрації щодо 

необхідності внесення змін до Правил пропускного режиму до адміністративної 

будівлі облдержадміністрації та проведення громадських слухань з цього 

питання.  

ВИСТУПИЛИ: Волощук Р.О., Соломаха О.В., Бойправ Б.С., Пась В.І., 

Москаленко І.І., Проскуріна Н.П., Ткаченко С.М., Марченко В.Л., 

Авраменко В.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 35, «проти» —0, «утримались» —10.  

ВИРІШИЛИ: звернутися до облдержадміністрації з пропозицією 

доопрацювати «Правила пропускного режиму до адміністративної будівлі 

Чернігівської обласної державної адміністрації», затверджені розпорядженням 

голови облдержадміністрації від 17 січня 2018 року № 26, запропонувати 

провести заходи з громадського обговорення Правил пропускного режиму з 

широким залученням громадськості, де розглянути пропозиції членів 

Громадської ради, які надійшли під час електронних консультацій щодо 

проекту Правил. 

 

8. Про повторне звернення до КМУ щодо невиконання розпоряджень 

КМУ «Про затвердження обсягів обов’язкового забезпечення потреб 

охорони здоров’я населення донорською кров’ю, її компонентами і 

препаратами» відповідно від 20.05.2015 №497-р, від 04.02.2016  №93-р,  від 
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08.02.2017 №90-р. 

СЛУХАЛИ:  

Демиденко В.Ю.: Запропонував звернутися до облдержадміністрації та КМУ 

за роз’ясненням причин невиконання в області розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 22 листопада 2017 року №833-р та перспектив 

забезпечення обов’язкових потреб охорони здоров’я населення області 

препаратом крові Альбумін. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» —44, «проти» —0, «утримались» —1.  

ВИРІШИЛИ: звернутися до облдержадміністрації та КМУ за роз’ясненням чому 

в області не виконується розпорядження Кабінету Міністрів України від 

22 листопада 2017 року №833-р. та стосовно перспектив забезпечення 

обов’язкових потреб охорони здоров’я населення області препаратом крові 

Альбумін. 

 

9. Про ініціювання створення при Чернігівський ОДА комісії з питань 

біобезпеки та біозахисту. 

СЛУХАЛИ:  

Ляхович М. С.: Запропонував підтримати ініціативу комітету Громадської 

ради з питань санепідеміологічного благополуччя та життєдіяльності людини 

щодо створення комісії з питань біобезпеки та біозахисту при 

облдержадміністрації або при Головному управлінні Держпродспоживслужби 

в Чернігівській області. 

ВИСТУПИЛИ: Пась В.І., Бережинський О.О. 

ВИРІШИЛИ: звернутися до облдержадміністрації з пропозицією створити 

комісію з питань біобезпеки та біозахисту або рекомендувати її створити 

Головному управлінні Держпродспоживслужби в Чернігівській області створити  

11. Різне. 

Осадців І.В.: Повідомив, що газета «Голос України» отримала доручення КМУ 

щодо висвітлення реалізації медичної реформи в областях. Запропонував членам 

Громадської ради долучитися до обговорення цієї теми на сторінках газети. 

Приходько В.В.: Запросив на виставу «Балада про Крути» до Чернігівського 

обласного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса 

Шевченка 28 січня. 

Москаленко І.І.:  Оголосив засідання Громадської ради закритим та 

подякував присутнім за роботу. 

Голова Громадської ради       Ігор Москаленко 

Секретар Громадської ради      Валентина Сапон 


