ПРОТОКОЛ
установчих зборів інститутів громадянського суспільства для формування
складу Громадської ради при Чернігівській облдержадміністрації
м. Чернігів, зала № 1 ОДА
23 лютого 2017 року
ПРИСУТНІ: 68 кандидатів на членство у новому складі Громадської раді при
Чернігівській облдержадміністрації (список додається), представники інститутів
громадянського суспільства (список додається), заступник голови — керівник
апарату
облдержадміністрації
Н.А. Романова,
директор
Департаменту
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації
Подорван А.Ф., представники ЗМІ.
ВІДСУТНІ: Багудінова О.В., Лепявко С.В., Лігун А.М., Пономаренко М.М.,
Стельмах В.І.

1.
2.
3.

4.
5.

Порядок денний:
Вступне слово заступника голови — керівника апарату облдержадміністрації
Н.А. Романової.
Обрання лічильної комісії, голови зборів, секретаря.
Звіт голови ініціативної групи з підготовки установчих зборів з формування
нового складу Громадської ради при облдержадміністрації про роботу з
підготовки установчих зборів.
Інформація голови попереднього складу Громадської ради при
облдержадміністрації про її діяльність.
Обрання складу Громадської ради при облдержадміністрації.

Відкрила установчі збори уповноважений представник ініціативної групи з
підготовки установчих зборів з формування нового складу Громадської ради при
облдержадміністрації Петрова Т.І.
I. Вступне
слово
заступника
голови
—
керівника
апарату
облдержадміністрації Н.А. Романової.
СЛУХАЛИ:
Романова Н.А.: Привітала представників ІГС, учасників установчих зборів.
Запевнила, що голова облдержадміністрації відкритий для пропозицій
громадськості щодо налагодження діалогу влади та громадськості. Влада готова
прислухатися до конструктивної критики і виважених пропозицій. Висловила
сподівання на спільну роботу задля пошуку рішень проблем, які турбують
громаду.
II. Обрання лічильної комісії, голови зборів, секретаря.
СЛУХАЛИ:
Петрова Т.І.: Запропонувала надавати пропозиції щодо чисельності та
персонального складу лічильної комісії. Оголосила пропозиції щодо кількісного
складу 5 чол. щодо персонального складу: Пекуровська О.М., Мошко В.В.,
Шубенко О.М., Філоненко Д.А., Адаменко Д.М.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» — одноголосно.
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ВИРІШИЛИ: обрати лічильну комісію у складі 5 осіб, персонально:
Пекуровська О.М., Мошко В.В., Шубенко О.М., Філоненко Д.А., Адаменко Д.М.
СЛУХАЛИ:
Петрова Т.І.: Запропонувала надати пропозиції щодо кандидатури секретаря
установчих зборів.
Проскуріна Н.П.: Запропонувала обрати Павліченко О.Ю. секретарем
установчих зборів.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 53, «проти» — 0, «утримались» — 0.
ВИРІШИЛИ: обрати секретарем установчих зборів Павліченко О.Ю.
СЛУХАЛИ:
Петрова Т.І.: Запропонувала надавати пропозиції щодо голови установчих
зборів. Озвучила пропозиції, які надійшли: Волощук Р.О., Хоботня С.В.
ГОЛОСУВАЛИ (рейтингове голосування):
Щодо кандидатури Волощука Р.О. «за» — 17.
Щодо кандидатури Хоботні С.В.: «за» — 33.
ВИРІШИЛИ: обрати головою установчих зборів Хоботню С.В.
Вів установчі збори Хоботня С.В.
СЛУХАЛИ:
Хоботня С.В.: Запропонував затвердити подальший порядок денний установчих
зборів.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 63, «проти» — 0, «утримались» — 0.
ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний установчих зборів:
3. Звіт голови ініціативної групи з підготовки установчих зборів з
формування нового складу Громадської ради при облдержадміністрації про
роботу з підготовки установчих зборів.
4. Інформація голови попереднього складу Громадської ради при
облдержадміністрації про її діяльність.
5. Обрання складу Громадської ради при облдержадміністрації.
ВИСТУПИЛИ:
Петрова Т.І.: Запропонувала головуючому оголосити кількість присутніх
кандидатів на установчих зборах.
Хоботня С.В.: Запропонував представнику ініціативної групи оголосити
результати реєстрації учасників установчих зборів.
СЛУХАЛИ:
Петрова Т.І.: Повідомила, що ініціативною групою складено список з 73 осіб, які
включені до списку кандидатів до складу Громадської ради. Чотирьом
представникам ІГС відмовлено в участі в установчих зборах з формування нового
складу Громадської ради при облдержадміністрації на підставі невідповідності
пакетів документів, які були надані ІГС ініціативній групі, вимогам, визначеним
постановою КМУ від 3 листопада 2010 року № 996. На установчих зборах
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присутні 68 кандидатів, 5 відсутні, з них 3 надали заяви про наявність
поважних причин відсутності, дві особи не надали письмових документів про
причини своєї відсутності на зборах.
Ушкевич І.В.: Запропонував перерахувати присутніх на зборах кандидатів до
складу Громадської ради.
Хоботня С.В: Повідомив, що є пропозиція взяти до відома, що в залі присутні
68 кандидатів до складу Громадської ради. Запропонував затвердити кількість
осіб, які мають право голосу— 68 згідно реєстрації учасників зборів.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 48, «проти» — 12, «утримались» — 1.
ВИРІШИЛИ: Взяти до відома, що в установчих зборах бере участь 68 кандидатів
до складу Громадської ради.
III. Звіт голови ініціативної групи з підготовки установчих зборів з
формування нового складу Громадської ради при облдержадміністрації про
роботу з підготовки установчих зборів.
СЛУХАЛИ:
Петрова Т.І.: Поінформувала присутніх про створення, склад ініціативної групи.
Ініціативною групою проведено відповідну підготовчу роботу: розповсюджено
інформацію щодо прийому документів від ІГС на участь в установчих зборах в
електронних ЗМІ, розіслано членам попереднього складу Громадської ради та
іншим ІГС; проведено 7 засідань ініціативної групи, на яких приймалися рішення
щодо підготовки установчих зборів, прийому документів від ІГС, зокрема
організовано прийом заяв на участь у зборах, затверджено порядок прийому заяв
та зразки документів. Повідомила, що всього до ініціативної групи було подано
78 заяв від ІГС. Одна з ІГС свою заяву відкликала. З 77 пакетів документів ІГС
ініціативною групою за підсумками перевірки документів щодо відповідності
вимогам Постанови КМУ від 3 листопада 2010 року №996 було визнано як ті, що
відповідають вимогам — 73. Чотирьом ІГС було відмовлено в участі їх
представників в установчих зборах з причин: недостовірність інформації, що
містилась в документах та неусунення невідповідності поданих документів
вимогам вищезгаданої постанови КМУ. Остаточний список учасників установчих
зборів у кількості 73 осіб оприлюднено на сайті облдержадміністрації 15 лютого
2017 року та розіслано на електронні адреси кандидатів до Громадської ради.
Таким чином, порядок підготовки до установчих зборів, визначений Постановою
Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 дотримано. Від
імені ініціативної групи запропонувала учасникам установчих зборів обрати до
складу Громадської ради всіх кандидатів ІГС, які допущені до участі в установчих
зборах посилаючись на рівність перед законом всіх ІГС.
Хоботня С.В.: Запропонував взяти звіт ініціативної групи до відома та
подякувати її членам за роботу.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 60, «проти» — 0, «утримались» — 0.
ВИРІШИЛИ: Взяти звіт ініціативної групи до відома.
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IV. Інформація голови попереднього складу Громадської ради при
облдержадміністрації про її діяльність.
ВИСТУПИЛИ:
Хоботня С.В.: Повідомив, що Антошин В.Л. відсутній на установчих зборах та
запропонував зняти дане питання з розгляду.
Петрова Т.І.: Повідомила, що від імені ініціативної групи Антошина В.Л. було
запрошено на установчі збори виступити з інформацією про роботу Громадської
ради попереднього складу.
Демиденко В.Ю.: Запропонував обговорити роботу Громадської ради
попереднього складу для врахування помилок.
Хоботня С.В.: Підсумував, що надійшли дві пропозиції: перша — виключити
питання щодо інформації про роботу Громадської ради попереднього складу,
друга — обговорити роботу попереднього складу Громадської ради після обрання
нового складу Громадської ради.
Петрова Т.І.: Зазначила, що голова попереднього складу Громадської ради не
надав звіту про роботу Громадської ради і не присутній на установчих зборах. На
цій підставі запропонувала проголосувати щодо зняття даного питання з порядку
денного установчих зборів.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 64, «проти» — 1, «утримались» — 1.
ВИРІШИЛИ: Зняти питання «Інформація голови попереднього складу
Громадської ради при облдержадміністрації про її діяльність» з порядку денного
установчих зборів. Обговорити питання роботи Громадської ради попереднього
складу після обрання нового складу Громадської ради.
V. Обрання членів Громадської ради при облдержадміністрації.
СЛУХАЛИ:
Хоботня С.В.: Нагадав, що була озвучена пропозиція ініціативної групи – обрати
до складу Громадської ради всіх делегованих ІГС кандидатів, заяви яких
відповідають вимогам постанови КМУ від 3 листопада 2010 року № 996.
Петрова Т.І. Запропонувала підтримати пропозицію ініціативної групи. Також
обговорити питання включення до Громадської ради п’яти кандидатів, які
відсутні на установчих зборах, та окремо розглянути питання щодо трьох, які
надали заяви про поважні причини відсутності, та щодо двох, які відсутні без
поважних причин.
ВИСТУПИЛИ:
Крот С.О.: Висунув пропозицію не включати до складу Громадської ради тих
кандидатів до її складу, які не присутні особисто на засіданні, та запропонував
перереєструвати присутніх на зборах кандидатів.
Хоботня С.В.: Зауважив, що питання переєстрації вже обговорювалось і це зайва
втрата часу.
Петрова Т.І.: Запропонувала провести перереєстрацію присутніх.
Соломаха С.В.: Запропонував дотримуватись п. 7 Типового положення про
громадську раду, затвердженого постановою КМУ від 3 листопада 2010 року
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№ 996, та обрати склад Громадської ради при облдержадміністрації
рейтинговим голосуванням серед тих кандидатів, які особисто присутні на
установчих зборах.
Проскуріна Н.П.: Наголосила, що 73 кандидата від ІГС увійшли до списку
кандидатів до складу Громадської ради при облдержадміністрації. П’ять –
відсутні в залі. Підсумувала, в залі присутні 68 представників ІГС. Максимальна
кількість голосуючих — 65. Запропонувала перерахувати кількість присутніх в
залі кандидатів до складу Громадської ради. Нагадала, що є заяви від 3 кандидатів
щодо поважних причин їх відсутності. 2 кандидата відсутні без поважних причин,
їх не варто включати до Громадської ради. Запропонувати провести
перереєстрацію присутніх кандидатів.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 60, «проти» — 1, «утримались» — 4.
ВИРІШИЛИ: Провести перереєстрацію.
ВИСТУПИЛИ:
Петрова Т.І.: Зачитала список представників ІГС. Зауважила, що присутніх в залі
кандидатів — 68, які і було на початок установчих зборів.
Нагадала, що 5 кандидатів відсутні. З них:
Два кандидата відсутні без поважних причин:
номер в
Лепявко Сергій
Чернігівська міська громадська
журналі
Анатолійович
організація «Сіверський інститут
реєстрації
регіональних досліджень»
47
номер в
Пономаренко Марія
Громадська організація «Асоціація
журналі
Миколаївна
садівників, дачників та городників
реєстрації
м. Чернігова «Мрія»
53
Три відсутні з поважних причин (заява), а саме:
номер в
Багудінова
Чернігівська обласна організація
журналі
Олена Валеріївна
Всеукраїнського товариства
реєстрації
кролівників і звірівників-любителів
39
номер в
Стельмах Віктор
Громадське формування з охорони
журналі
Іванович
громадського порядку і державного
реєстрації
кордону «Самооборона Чернігівщини»
77
номер в
Лігун Анатолій
Чернігівська обласна організація
журналі
Михайлович
всеукраїнської організації інвалідів
реєстрації
«Союз Чорнобиль України»
78
Всього присутніх в залі на установчих зборів інститутів громадянського
суспільства для формування складу Громадської ради при Чернігівській
облдержадміністрації – 68 осіб.
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Хоботня С.В.: Озвучив пропозицію голосувати пакетом щодо включення
до Громадської ради 68 присутніх кандидатів та 3 відсутніх кандидатів, які
відсутні з поважних причин.
Волощук Р.О., Соломаха С.В.: Установчі збори повинні дотримуватись
Типового положення про громадську раду, затвердженого постановою КМУ від
3 листопада 2010 року № 996, де зазначено, що до складу Громадської ради
обираються ті, хто особисто присутній на установчих зборах. Необхідно прийняти
рішення щодо обрання до складу Громадської ради тільки присутніх 68 осіб.
Балакша С.В.: Зважив, що Типове положення допускає внесення змін рішенням
установчих зборів. Якщо кандидати надали заяви щодо поважних причин,
установчі збори мають їх розглянути і прийняти рішення.
Демиденко В.Ю.: Зауважив, що склад Громадської ради буде затверджувати
голова облдержадміністрації своїм розпорядженням. Запропонував згідно вимог
постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996
затвердити склад Громадської ради в кількості 35 осіб.
Петрова Т.І.: Акцентувала увагу на тому, що пропозиція про прийняття
71 представника до складу Громадської ради належить ініціативній групі.
Зауважила, що кількісний склад затверджує голова облдержадміністрації на
підставі протоколу установчих зборів.
Приходько В.В.: Запропонував не обмежувати склад Громадської ради
35 представниками ІГС, адже є прецеденти, зокрема Громадська рада при
Київській облдержадміністрації.
Петрова Т.І.: Запропонувала включити до складу Громадської ради 71 особу: 68
присутніх на установчих зборах та трьох осіб, які надали заяви про наявність
поважних причин їх відсутності.
Хоботня С.В.: Запропонував визначитися щодо трьох пропозиції щодо
чисельності Громадської ради.
Перша пропозиція: визначити кількісний склад Громадської ради — 71 особа.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 43, «проти» — 2, «утримались» — 1.
Друга пропозиція: визначити кількісний склад Громадської ради у 73 особи.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 22, «проти» — 0, «утримались» — 1.
Третя пропозиція: визначити кількісний склад Громадської ради у 68 осіб.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 1, «проти» — 0, «утримались» — 0.
ВИРІШИЛИ: обрати до складу Громадської ради 71 особу.
Хоботня С.В.: Запропонував проголосувати щодо обрання до складу
Громадської ради 71-ї особи.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»— 65, «проти» — 1, «утримались» — 2.
ВИРІШИЛИ: Затвердити персональний склад Громадської ради у складі 71-ї
особи (список додається).
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ВИСТУПИЛИ:
Петрова Т.І.: Запропонувала оформити протокол установчих зборів та подати
його в облдержадміністрацію протягом трьох робочих днів з моменту проведення
установчих зборів відповідно до п. 8 Постанови Кабінету Міністрів України від
3 листопада 2010 року. № 996. А вже потім зібратися на перше засідання
Громадської ради через два тижні — 10 березня.
Ушкевич І.В.: Нагадав про попереднє своє зауваження щодо розпорядження
голови облдержадміністрації про створення Громадської ради: додаток до
розпорядження було підписано заступником голови-керівником апарату. На його
думку, голова має підписати особисто також додаток до розпорядження про
створення Громадської ради, а саме склад Громадської ради.
Романова Н.А.: Зазначила, що вона звернеться до голови облдержадміністрації з
проханням особисто підписати додаток до розпорядження про створення
Громадської ради.
Хоботня С.В.: Запропонував провести перше засідання Громадської ради при
облдержадміністрації 10 березня 2017 року, початок о 15:00 год., місце
проведення: зала засідань облдержадміністрації № 1.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 55, «проти» — 1, «утримались» — 1.
ВИРІШИЛИ:
Провести перше засідання Громадської ради при облдержадміністрації 10 березня
2017 року, початок о 15:00 год., місце проведення: зала засідань
облдержадміністрації № 1.
ВИСТУПИЛИ:
Хоботня С.В.: Запропонував створити робочу групу з підготовки першого
засідання Громадської ради у складі 8 осіб.
Проскуріна Н.П.: Запропонувала бажаючим ввійти до складу робочої групи,
надавши свої бюлетені лічильній комісії для голосування.
ГОЛОСУВАЛИ: «за»— 60, «проти» — 1, «утримались» — 0.
ВИРІШИЛИ:
створити робочу групу з підготовки проекту Положення про Громадську
раду при Чернігівській ОДА та підготовку 1-го засідання Громадської ради при
Чернігівській ОДА у складі 8 осіб:
1.
2.
3.

4.
5.

Соломаха
Сергій Васильович
Москаленко
Ігор Іванович
Крот
Станіслав
Олександрович
Пась
Василь Іванович
Петрова
Тамара Іванівна

представник Громадської організації «Центр
«Апельсин»;
представник Федерації профспілкових
організацій Чернігівської області;
представник Федерації плавання Чернігівської
області;
представник
Асоціації
підприємств
автомобільного транспорту «Чернігівтрансавто»;
представник
Громадської
організації
«Громадський контроль Чернігівщини»;
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Проскуріна
представник
Громадської
організації
Наталія Павлівна
«Чернігівська Дія»;
7. Родимченко
представник
Громадської
організації
В’ячеслав
«Волонтерський Центр «Єдність»;
Володимирович
8. Хоботня
представник Громадської організації «Центр
Сергій
допомоги аграріям та селянам Чернігівщини».
Володимирович
доручити робочій групі підготувати проект порядку денного засідання
Громадської ради та проекти рішень засідання.
ВИСТУПИЛИ:
Проскуріна Н.П.: Запропонувала формат роботи Громадської ради при
Чернігівській облдержадміністрації. Надавати інформацію про проблеми,
проводити засідання за круглим столом для пошуку шляхів вирішення
проблемних питань та виносити підготовлені питання на засідання Громадської
ради.
Хоботня С.В.: Оголосив установчі збори закритими.
6.

Голова зборів

С.В. Хоботня

Секретар

О.Ю. Павліченко

