
Звіт про роботу Громадську раду при облдержадміністрації 

(січень 2015 року — вересень 2016 року) 

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 

2010 року № 996 21 січня 2015 року відбулися установчі збори представників 

інститутів громадянського суспільства для формування громадської ради при 

обласній державній адміністрації, де було створено Громадську раду у складі 

173 представників інститутів громадянського суспільства. Серед них: 

135 представників громадських організацій; 30 представників професійних 

спілок; 8 — представники благодійних, релігійних організацій та 

недержавних ЗМІ. 

23 січня 2015 року в.о. головою облдержадміністрації було підписано 

розпорядження № 18 «Про затвердження складу Громадської ради при 

обласній державній адміністрації». 

У першому півріччі 2015 року відбулось засідання Громадської ради 

11, 18 лютого, 4 та 11 березня, 22 квітня та 27 травня. Зокрема, 18 лютого 

було обрано голову Громадської ради рейтинговим голосуванням — 

Антошина Вадима Леонідовича, представника Чернігівської міської 

громадської організації «Форум порятунку міста Чернігова». 22 квітня — 

створено комітети Громадської ради, 27 травня — затверджено голів 

комітетів Громадської ради. 11 лютого, 24 квітня відбулося обговорення 

Положення про Громадську раду при облдержадміністрації, але остаточної 

редакції документу так і не було погоджено.  

5 серпня 2015 року засідання Громадської ради не відбулось з причини 

відсутності кворуму. Натомість було вирішено провести загальні збори 

членів Громадської ради та обговорити питання порядку денного щодо 

проведених громадських експертиз діяльності органів влади, комунальних 

підприємств та стану боротьби в області зі злочинністю. У зборах членів 

Громадської ради при облдержадміністрації взяв участь прокурор 

Чернігівської області Віктор Носенко, який  поінформував представників 

громадянського суспільства про стан додержання законності в області за 7 

місяців 2015 року, відповів на низку запитань, що стосувались резонансних 

кримінальних впроваджень. 

16 грудня 2015 р. засідання Громадської ради знову не відбулось з 

причини відсутності кворуму. Учасники зібрання обговорили Проект 

програми економічного і соціального розвитку Чернігівської області на 2016 

рік, розглянули звернення Чернігівського обласного об’єднання організації 

роботодавців «Сіверщина» щодо конфлікту з ПАТ «Чернігівобленерго», 

обговорили законопроект № 3630 щодо спрощеної системи оподаткування.  

За відсутності кворуму Громадська рада не змогла затвердити 

орієнтовний план роботи Громадської ради на 2016 рік та обрати склад 

президії. Також не обрані заступники голови Громадської ради.  

У 2015 року дев’ять представників ІГС подали заяви про вихід зі складу 

Громадської ради у зв’язку з призначенням на посади у виконавчій владі, або 



обранням їх депутатами місцевих рад. На кінець 2015 року до Громадської 

ради входило 163 особи. 

У 2015 році відбулось три засіданнях за «круглим столом», ініційовані 

Громадською радою при облдержадміністрації:  

 «Обговорення заходів забезпечення стратегії біологічної безпеки в 

Чернігівській області на 2015—2020 роки» (23 червня 2015 року), ініційовано 

комітетом з питань санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, 

життєдіяльності людини та пест-контролю.  

 «Обговорення шляхів збереження та відтворення природних екосистем 

лісопаркових зон та водних ресурсів міста Чернігова та Чернігівського 

району в рамках реалізації громадської Програми «Зелене намисто 

Чернігівщини» (24 вересня 2015 року), ініційовано комітетом з питань 

реалізації громадської програми «Зелене намисто Чернігівщини» та 

Громадською радою при Чернігівській РДА. 

 «Незаконні забудови в історичній частині м. Чернігова» (29 жовтня 

2015 року), ініційовано комітетом з питань охорони та використання 

культурної спадщини. Учасники засідання обговорили шляхи вирішення 

конфліктної ситуації, яка склалася навколо будівництва багатоповерхового 

будинку по вулиці Князя Чорного, 4, поблизу Єлецького монастиря. Було 

знайдено компромісне рішення — припинення будівництва до отримання 

забудовником повного пакету дозвільних документів. 

За ініціативою Громадської ради розпорядженнями голови 

облдержадміністрації були створені дві робочі групи: з моніторингу 

діяльності та підготовки пропозицій щодо подальшого функціонування 

комунального закладу «Регіональний ландшафтний парк «Ялівщина» 

Чернігівської обласної ради та з розробки Концепції військово-патріотичного 

виховання населення та підвищення обороноздатності Чернігівської області.  

Представники інститутів громадянського суспільства були включені до 

складу консультативно-дорадчих органів облдержадміністрації, її 

структурних підрозділів, голова Громадської ради — до складу Колегії 

облдержадміністрації. Зокрема, члени Громадської ради при 

облдержадміністрації були залучені до розробки Програми соціально – 

економічного розвитку області на 2016 рік, Стратегії сталого розвитку 

Чернігівської області до 2020 року.  

Членам Громадської ради Департаментом інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю надсилались електронною поштою проекти 

розпоряджень голови облдержадміністрації, проекти обласних програм, 

проекти звітів про виконання обласних програм, які проходили процедуру 

громадського обговорення, для надання пропозицій та зауважень. 

Зокрема, за ініціативою Громадської ради при облдержадміністрації до 

обласної Програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2016-

2020 роки «Чернігівська громада» включено напрямок діяльності «Сприяння  

залученню інститутів громадянського суспільства до формування, 

моніторингу та реалізації державної антикорупційної політики», яким 

передбачено проведення інформаційних та просвітницьких заходів, 
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спрямованих на формування у населення несприйняття корупції як способу 

розв’язання проблеми, та сприяння здійсненню громадського контролю за 

прийняттям рішень органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. 

У 2015 році громадська організація Антикорупційна Громадська Спілка 

«Совість», представники якої В.М.Демиденко  та Р.Ю. Лумінський входять 

до складу Громадської ради, ініціювала проведення сімох громадських 

експертиз, зокрема чотирьох діяльності облдержадміністрації та її 

структурних підрозділів:  

10 квітня – щодо відповідності вимогам постанови Кабінету Міністрів 

України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі 

громадськості у формуванні та реалізації державної політики» підстав для 

прийняття розпорядження голови обласної державної адміністрації від 23 

січня 2015 року № 18 «Про затвердження складу Громадської ради при 

обласній державній адміністрації». 

27 травня – щодо діяльності Департаменту соціального захисту 

населення ОДА як головного розпорядника бюджетних коштів в напрямку 

забезпечення законності та ефективності витрачання розпорядниками 

бюджетних коштів нижчого рівня; 

19 червня  – щодо діяльності Управління охорони здоров’я ОДА в 

забезпеченні необхідного рівня реалізації права мешканців області на 

отримання екстреної медичної допомоги у розрізі забезпечення 

безперебійної роботи автотранспорту Лікувально-профілактичного закладу 

«Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» 

Чернігівської облради. 

16 листопада – щодо діяльності Чернігівської обласної державної 

адміністрації під час розробки і реалізації цільових Програм поліпшення 

кінообслуговування населення Чернігівської області за період 2011–2015 та 

2016-2020 роки. 

15 грудня 2015 року голова облдержадміністрації зустрівся з головами 

комітетів Громадської ради, були обговорені питання налагодження 

співпраці облдержадміністрації та інститутів громадянського суспільства, 

актуальні питання життєдіяльності області.  

У 2016 році: 

24 лютого 2016 року відбулось засідання Громадської ради. Було 

виключено зі складу Громадської ради 36 осіб. Склад Громадської ради: 125 

чол.  

Громадська рада підтримала звернення підприємців до голови 

облдержадміністрації стосовно демонополізації ринку електроенергії, 

внесення змін до законодавства, що регулює сферу енергетики.  

Були створені дві робочі групи: по відпрацюванню фінансових, 

соціальних, територіальних та структурних аспектів Стратегії реформування 

медичної галузі на Чернігівщині та з розробки концепції суспільного 

мовлення в області.  



В цілому погоджено напрацьований комітетом з питань регламенту та 

роботи Громадської ради проект положення про Громадську раду при 

Чернігівській облдержадміністрації (далі — Положення) та доручено 

комітету доопрацювати його текст спільно з юридичним відділом апарату 

облдержадміністрації з метою затвердження Положення розпорядженням 

голови облдержадміністрації, як того вимагає постанова КМУ від 3 

листопада 2910 року № 996. 

Було прийнято звернення до КМУ щодо виконання вимог Закону 

України «Про соціальний захист військовослужбовців та їх сімей», зокрема, 

тієї його частини, що стосується перерахунку пенсій військовим пенсіонерам. 

У 2016 році відбулось три засідання за «круглим столом», які були 

організовані Громадською радою при облдержадміністрації.  

10 лютого 2016 року — «Особливості реформування адміністративно-

територіального устрою Чернігівської області (економічний та освітянський 

аспекти)». Захід ініціював комітет Громадської ради з питань освіти і науки. 

Доктор географічних наук, професор Ніжинського державного університету 

імені Миколи Гоголя М.О. Барановський представив свої пропозиції щодо 

здійснення в області проектів: «Про удосконалення структури та просторової 

організації мережі загальноосвітніх навчальних закладів Чернігівської 

області в умовах дрібноселенності розселення та депопуляції населення» та 

«Про особливості та проблеми реформування адміністративно-

територіального устрою Чернігівської області».  

11 лютого 2016 року — «Про роботу автоперевізників області в умовах 

зміни бюджетного законодавства щодо компенсації витрат за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян». Захід було організовано комітетом 

Громадської ради при облдержадміністрації з питань промисловості, 

транспорту та зв’язку.  

11 лютого 2016 року в конференц-залі Чернігівської 

райдержадміністрації відбулось засідання за «круглим столом» на тему 

«Популяризація заповідної справи в рамках громадської програми «Зелене 

намисто Чернігівщини», яке було організовано спільно Громадською радою 

при Чернігівській райдержадміністрації та комітетом Громадської ради при 

облдержадміністрації з питань реалізації громадської програми «Зелене 

намисто Чернігівщини». Мета заходу — налагодження співпраці влади та 

громадськості у питаннях збереження та відтворення територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду Чернігівського району, який є одним із лідерів 

по кількості об’єктів природно-заповідного фонду. 

У 2016 році 23 лютого та 21 березня, 23 травня, 27 вересня голови 

комітетів Громадської ради зустрічалися з головою облдержадміністрації, а 

16 березня — з заступником голови – керівником апарату 

облдержадміністрації Наталією Романовою. 

У 2016 році також проходили засідання комітетів Громадської ради. 14 

січня 2016 року на засіданні комітету Громадської ради з питань реалізації 

громадської програми «Зелене намисто Чернігівщини» створена  робоча 



група, яка буде опікуватись питанням створення об’єкту  природо-

заповідного фонду на території лісопарку «Кордівка». 

Працював комітет з питань регламенту та роботи Громадської ради над 

проектом Положення про Громадську раду при облдержадміністрації та 

проектом Регламенту роботи Громадської ради.  

 


