
ПРОТОКОЛ 

другого засідання Громадської ради при Чернігівській 

облдержадміністрації 

  

м. Чернігів, зала № 1 ОДА      29 травня 2019 року 

 

ПРИСУТНІ: 94 членів Громадської ради при Чернігівській 

облдержадміністрації, заступник голови облдержадміністрації Романова Н.А., 

директор Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю облдержадміністрації Слезко І.І., представник громадської 

організації «ЖІНОЧА ВОЛОНТЕРСЬКА СОТНЯ САМООБОРОНИ 

ЧЕРНІГІВЩИНИ» Корольова С.М. 

ВІДСУТНІ: 42 членів Громадської ради при облдержадміністрації: 

Абакумов Д.М., Авдієнко В.М., Адаменко А.М., Андрійченко Б.О., Бієнко Н.А., 

Вакуленко О.В., Гальперін С.М., Ворох В.М., Гривко С.Д., Дейнеко В.І., 

Дорохін В.Г., Дрозд С.О., Заїка Ю.А., Капара В.І., Карасьова Л.В., 

Кирилюк А.В., Козирєв В.М., Костенецький А.М., Котеленець О.В., 

Корнієнко О.І., Куліда С.М., Лозовий Ю.О., Лось А.Ф., Навроцький П.В., 

Нікітенко А.В., Панченко В.М., Панченко Олег Григорович, Панченко 

Олександр Григорович, Подласий М.А., Полонский В.І., Прокопович П.Г., 

Рябченко В.М., Середа Д.М., Сехін В.О., Славов І.І., Шубенко О.М., 

Ушкевич І.В., Шанський М.М., Шестоперова В.Ю., Шкурат О.В.,  

Шубенко О.М., Ясенчук О.А. 

Лічильна комісія: Мошко В.І., Абакумов Д.М., Базар О.В., Волощук Р.О., 

Здор С.О. 

 

Вів засідання голова Громадської ради Москаленко І.І. 

 

Порядок денний 

1. Про Положення про Громадську раду при ОДА. 

2. Про Регламент Громадської ради при ОДА. 

3. Обрання першого заступника голови Громадської ради при 

облдержадміністрації. 

4. Затвердження бланку Громадської ради при облдержадміністрації. 

5. Про перелік комітетів Громадської ради при ОДА та затвердження їх 

голів. 

6. Про створення регламентної комісії Громадської ради при ОДА. 

 

СЛУХАЛИ: 

Москаленко І.І.:  Повідомив, що облдержадміністрація підтримала 

пропозицію Громадської ради попереднього складу та нагородила своїми 

почесними відзнаками п’ятьох активних  членів Громадської ради.  

Романова Н.А.: Вручила Почесні грамоти облдержадміністрації 

Проскуріній Н.А., Седячко В.М., Осадцівцу І.І., Ягодовському І.К. та передала 

голові Громадської ради Москаленку І.І. Почесну грамоту ОДА Петрової Т.І.  
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1. Про Положення про Громадську раду при ОДА. 

 

СЛУХАЛИ:  

Проскуріна Н.П.: Проект Положення про Громадську раду (далі — 

Положення) був напрацьований робочою групою з підготовки другого 

засідання Громадської ради (проектів Положення та Регламенту роботи 

Громадської ради при облдержадміністрації; формування комітетів). На 

засіданні 10 травня робоча група вирішила взяти за основу Положення 

попереднього складу Громадської ради при ОДА та внести до нього зміни 

згідно вимог нової редакції Типового положення про громадську раду, 

затвердженою постановою КМУ від 24 квітня 2019 року № 353.  

Свої пропозиції до проекту надав Ігор Ушкевич, член робочої групи. Вони 

були розглянуті та частина з них враховані. Напрацьований проект Положення 

розісланий всім членам Громадської ради 23 травня для ознайомлення та 

надання зауважень та пропозицій. Члени Громадської ради пропозицій не 

надали. Проект Положення розглядався також працівниками юридичного 

відділу апарату облдержадміністрації. 

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про 

забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики» облдержадміністрація  спільно з Громадською радою розробляє 

проект Положення, потім облдержадміністрація затверджує Положення. В разі 

схвалення Громадської радою проекту Положення, він буде переданий до 

облдержадміністрації для розгляду та затвердження. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: щодо рішення взяти проект Положення за основу: «за» — 94, 

«проти» — 0, «утримались» —0. 

ВИРІШИЛИ: прийняти за основу проект Положення про Громадську раду. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Крот С. О.: Запропонував у п. 9 Положення замінити формулювання 

«відсутність на засіданні» на «неявку на засідання», що дозволить враховувати 

відсутність без поважних причин члена Громадської ради на засіданні також у 

випадку, коли засідання не відбулось з причини відсутності кворуму. 

Антошин В.Л. : Запропонував привести Положення у відповідність до нової 

редакції Типового положення про громадську раду, затвердженою постановою 

КМУ від 24 квітня 2019 року № 35, зокрема щодо підстави для виключення 

члена Громадської ради з її складу: «відсутність на засіданнях більше ніж два 

рази підряд». 

Кириченко В.В.: Заперечив Антошину, вказавши на необхідність більш 

жорстких вимог до відвідування членами засідань, зважаючи на чисельний 

склад Громадської ради у 136 осіб та загрозу постійного зриву засідань з 

причини  відсутності кворуму. 

Демиденко В.Ю.: Підтримав пропозицію Крота С.О. 

Волощук Р.О.: Запропонував вилучити з Положення тези про проведення 

Громадською радою антикорупційної експертизи, адже порядок її проведення 
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відсутній. Це дозволить уникнути членам Громадської ради щорічного 

електронного декларування доходів. 

Пекуровська О.М.: Підтримала пропозицію робочої групи щодо  тези про   

виключення з Громадської ради на підставі відсутності на засіданні члена 

Громадської ради  два рази. 

Бондарєв О.А., Малецький Є.В.: Підтримали запропонований робочою 

групою проект Положення. 

Гнип В.В. Повідомив, що юридичний відділ апарату облдержадміністрації 

ознайомився з проектом Положення та не має до нього суттєвих зауважень. 

Москаленко І.І. Запропонував визначитися щодо пропозиції Крота С.О. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 85, проти» — 3, утримались» — 6. 

ВИРІШИЛИ: внести зміни до запропонованого робочою групою проекту 

Положення згідно пропозиції Крота С. 

 

СЛУХАЛИ:  

Москаленко І.І. Запропонував прийняти проект в цілому та передати його 

облдержадміністрації для затвердження. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 93, проти» — 1, утримались» — 0. 

ВИРІШИЛИ: проект прийняти в цілому та передати його 

облдержадміністрації для затвердження (додається). 

 

2. Про Регламент Громадської ради при ОДА. 

 

СЛУХАЛИ:  

Проскуріна Н.П.: Проект Регламенту роботи Громадської ради 

напрацьований робочою групою з підготовки другого засідання Громадської 

ради (проектів Положення та Регламенту роботи Громадської ради при 

облдержадміністрації; формування комітетів).  Свої пропозиції до проекту 

надав Ігор Ушкевич, член робочої групи. На засідання робочої групи 10 

травня вони були розглянуті та одна з них врахована. 22 травня проект 

Регламенту був розісланий членам Громадської ради. Члени Громадської 

ради пропозицій не надали. Запропонувала виключити з Регламенту тезу: 

«Для забезпечення об’єктивності при підрахунку голосів можлива передача 

членами Громадської ради своїх мандатів або карточок для голосування 

лічильній комісії» (п.2.9.1.). 

 

ГОЛОСУВАЛИ щодо рішення взяти проект Регламенту за основу: «за» — 94, 

«проти» — 0, «утримались» — 0. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Жимолостнова С.К.: Запропонувала виключити в Регламенті вимогу  щодо 

заборони перебування члена Громадської ради в більше ніж двох комітетах 

(п.5.2). 
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Ягодовський К.І.: Не підтримав пропозицію Жимолоснової С.К. 

Демиденко В.Ю. Підтримав пропозиції Жимолостнової С.К. та запропонував 

кожному комітету прийняти Положення про комітет. 

 

ГОЛОСУВАЛИ щодо рішення в цілому: «за» — 94, «проти» — 0, 

«утримались» — 0.  

ВИРІШИЛИ: затвердити Регламент роботи Громадської ради (додається). 

 

3. Обрання першого заступника голови Громадської ради при 

облдержадміністрації. 

 

СЛУХАЛИ: 

Москаленко І.І.: Запропонував обрати першим заступником голови Громадської 

ради Проскуріну Н.П. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 87, проти» — 3, утримались» — 4. 

ВИРІШИЛИ: обрати першим заступником голови Громадської ради 

Проскуріну Н.П. 

 

4. Затвердження бланку Громадської ради при облдержадміністрації. 

 

СЛУХАЛИ:  

Москаленко І.І.: Запропонував обговорити питання щодо бланку Громадської 

ради. На першому засіданні Громадської ради рішення з цього питання не було 

прийнято. Юридичний відділ апарату ОДА надав роз’яснення щодо бланка 

Громадської ради при облдержадміністрації: оскільки Громадська рада при 

ОДА не є державною установою, вона не має права розміщувати на своєму 

бланку зображення Державного Герба України. Запропонував затвердити бланк 

Громадської ради без зображення Державного Герба України. 

ВИСТУПИЛИ:  

Демиденко В.Ю.: Наголосив, що відсутня заборона на розміщення Державного 

Герба України на бланку консультативно-дорадчого органу ОДА. 

Антошин В.Л.: підтримав позицію Демиденка В.Ю. 

Москаленко І.І.: Констатував, що надійшли дві пропозиції: затвердити банк 

Громадської ради без зображення Державного Герба України  та з зображенням 

Державного Герба України. 

 

ГОЛОСУВАЛИ ЩОДО ПЕРШОЇ ПРОПОЗИЦІЇ: «за» — 70, проти» — 20, 

утримались» — 4. 

ВИРІШИЛИ: затвердити бланк Громадської ради при облдержадміністрації 

без зображення Державного Герба України (додається).  

 

5.Про перелік комітетів Громадської ради при ОДА та затвердження їх 

голів. 

СЛУХАЛИ:  
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Москаленко І.І.: На 29 травня створено 24 комітетів Громадської ради. 

Комітети провели перші засідання, обрали голів. У секретаря Громадської ради 

знаходяться протоколи першого засідання комітетів. З окремих напрямів 

створено декілька комітетів, можливо їм доцільно об’єднатися. Створені також 

комітети, які декларують напрями роботи, що не відповідають повноваженням 

ОДА та її структурних підрозділів. Нагадав, що перелік комітетів не є 

остаточним. За потребою та за результатами роботи  вони можуть бути 

ліквідовані або створені нові комітети. Запропонував згідно вимог Положення 

про Громадську раду рішенням Громадської ради затвердити голів комітетів.  

ВИСТУПИЛИ: 

Проскуріна Н.П.: Запропонувала дочекатися планів роботи комітетів на 

2019 рік, що дозволить більш точно зрозуміти обрані комітетами напрями своєї 

діяльності.  На засіданні президії Громадської ради ці плани мають бути 

розглянуті та на їх основі підготовлено проект роботи Громадської ради на 

2019 рік. Запропонувала головам комітетів надіслати секретарю Громадської 

ради плани роботи комітетів на 2019 рік до 20 червня. 

 

ГОЛОСУВАЛИ щодо взяття рішення за основу та в цілому: «за» — 93, 

«проти» — 1, «утримались» — 0. 

ВИРІШИЛИ:  

 затвердити голів 24 комітетів Громадської ради (список додається) ; 

 головам комітетів надіслати план роботи комітетів секретарю Громадської 

ради до 20 червня. 

 

6.Про створення регламентної комісії Громадської ради при ОДА. 

 

СЛУХАЛИ: 

Кириченко В.В.: Запропонував створити у складі Громадської ради 

регламентну комісію, яка готуватиме пропозиції щодо виключення членів 

Громадської ради з її складу згідно п.5.1 Положення про Громадську раду. 

Голова Регламентного комітету не входитиме до складу президії Громадської 

ради. Зауважив, що у Громадській раді у 2015-2016 роках працював 

Регламентний комітет. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Проскуріна Н.П. Зауважила, що це питання на робочій групі з підготовки 

другого засідання не обговорювалось. 

Ягодовський К.І.: Запропонував спочатку обговорити повноваження 

Регламентного комітету та підготувати проект Положення про Регламентний 

комітет. 

Надирова Н.Г.: Зауважила, що президія, голова Громадської ради можуть 

готувати списки на виключення, отже не потрібно створювати окремий орган. 

Демиденко В.Ю.: Запропонував прийняти рішення про створення 

Регламентної комісії та доручити його комітету розробити положення про 
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Регламентний комісію та розглянути його на наступному засіданні 

Громадської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 15. 

ВИРІШИЛИ: рішення про створення Регламентної комісії не прийнято. 

 

7.Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 

Ягодовський К.І.: Повідомив, що на звернення до Чернігівського міського 

голови В. Атрошенка щодо реконструкції Красної площі Громадська рада не 

отримала відповіді. Він та інші члени Громадської ради були запрошені на 

засідання містобудівної ради.  Запропонував звернутися повторно до 

Чернігівського міського голови з цього питання з проханням письмово 

викласти позицію Чернігівської міської ради щодо реконструкції Красної 

площі. 

Соломаха С.В.: Запропонував оприлюднити на сторінці Громадської ради 

прізвища прогульників засідань Громадської ради. 

Демиденко В.Ю.: Зауважив, що на засіданні прийнято Положення про 

Громадську раду. Отже норма про виключення зі складу Громадської ради за 

дві неявки без поважних причин на її засідання має діяти відсьогодні, а неявки 

мають рахуватися з наступного засідання. Запропонував оприлюднити 

контактні дані всіх членів Громадської ради. Якщо член Громадської ради не 

бажає оприлюднення своїх контактних даних, то має попередити про це голову 

Громадської ради. 

Корольова С.М.: Звинуватила окремих членів Громадської ради у намаганні 

зірвати роботу Чернігівського обласного Центру комплексної реабілітації та 

обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та сімей загиблих. 

Зауважила, що візити з незрозумілою метою до установи заважають її 

нормальній роботі. Висловила готовність до співпраці з саме з профільним 

комітетом Громадської ради. 

Осадців І.В.: Зауважив, що на момент візиту до Чернігівського обласного 

Центру комплексної реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, 

членів їх родин та сімей загиблих вже була створена Громадська рада, до 

Центру завітали члени Громадської ради. Він також є членом Колегії при 

Управлінні охорони здоров’я ОДА. Входив до вкладу робочої групи при 

обласній раді, яка працювала над розробкою концепції Центру. Представники 

Громадської ради мають право знайомитись з роботою Центру. 

МОСКАЛЕНКО І.І. Запропонував членам Громадської ради з метою 

уникнення у майбутньому подібних конфліктів, відвідувати комунальні 

установи тощо з метою вивчення, моніторингу їх діяльності тільки після 

відповідного рішення Громадської ради та інформування керівника установи 

про це рішення. 

 

Голова Громадської ради     Ігор Москаленко  

Секретар         Валентина Сапон 


