ПРОТОКОЛ

восьмого засідання Громадської ради при Чернігівській ОДА
м. Чернігів, зал № 1 ОДА

19 червня 2018 року

ПРИСУТНІ: 39 членів Громадської ради при ОДА, заступник голови ОДА
Романова Н.А., перший заступник голови Чернігівської обласної ради
Мельничук В.В., директор Департаменту соціального захисту населення ОДА
Русін О.В., заст. начальника Управління охорони здоров’я ОДА Пулін В.О.,
директор Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю ОДА Подорван А.Ф., заступник начальника управління
туризму та охорони культурної спадщини - начальник відділу охорони
культурної спадщини Департаменту культури і туризму, національностей та
релігій облдержадміністрації Замай Л.М., головний лікар КЛПЗ «Чернігівська
обласна психоневрологічна лікарня» Ященко В.І., заступник головного лікаря
з технічних питань КЛПЗ «Чернігівський обласний протитуберкульозний
диспансер» Шеремет Ю.В., голова ради ветеранів АТО, членів їх сімей та
членів сімей загиблих (померлих) воїнів АТО при Чернігівській міській раді
Требух А.В., психолог Служби психологічно-соціального відновлення КЛПЗ
«Чернігівської обласної психоневрологічної лікарні» Вакульчик Т.М.,
представники ІГС та ЗМІ.
ВІДСУТНІ: 24 член Громадської ради при ОДА: Вакуленко О.В.,
Ворох В.М., Деркач Н.В., Дрижук Ю.М., Дудка Н.В., Кужіль В.Д.,
Курганський В.П., Лігун А.М., Ляховий Ю.А., Мошко В.В., Отрошко А.В.,
Панченко Олександр Григорович, Панченко Олег Григорович, Пась В.І.,
Приходько В.В., Родимченко В.В., Самосват В.О., Соломаха С.В.,
Солохненко В.О., Стельмах В.І., Титенок В.М., Ушкевич І.В., Федорова С.В.,
Хархун В.А.
Лічильна комісія: Балакша С.В. (голова), Бойправ Б.С., 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. Щодо комітетів з питань соціального захисту населення та з питань
екології.
2. Інформація про стан справ щодо включення пам’яток Чернігівщини
до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
3. Звернення до Чернігівської облдержадміністрації, Чернігівської
обласної ради про створення «Центру реабілітації учасників АТО» та робочої
групи з представників зацікавлених сторін для вирішення організаційних і
практичних питань по суті.
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4. Про звернення до народних депутатів України від
Чернігівщини, Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та
інформаційної політики, Міністерства інформаційної політики, громадських
рад при Національній раді України з питань телебачення та радіомовлення,
Сумській та Харківській, Одеській ОДА щодо внесення змін до законів
України «Про телебачення і радіомовлення» з метою захисту інформаційного
простору прикордонних областей України, зокрема Чернігівщини.
5. Про звернення до Чернігівської ОДА, Чернігівської обласної ради
щодо ситуації в області з забезпеченням інвалідів, соціально-незахищених
верств
населення
безкоштовним
діагностичним
обстеженням
на
комп’ютерному томографі.
6. Щодо будівництва комплексу з очищення і знезараження стоків
КЛПЗ «Чернігівський обласний протитуберкульозний диспансер».
7. Різне.
 інформація Петрової Т.І. про діяльність робочих груп, створених
за ініціативи Громадської ради при Чернігівській обласній раді: з розробки
плану заходів щодо методів запобігання та боротьби із шкідником соснових
насаджень РЛП «Ялівщина»; з вивчення ситуації, що склалася у відділенні №
11 КЛПЗ «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» та перспективи
використання будівлі цього відділення, що розташована за адресою: м.
Чернігів, вул. Мазепи, 3.
СЛУХАЛИ:
Москаленко І.І.: На підставі рішення засідання Громадської ради від
30 березня 2018 року розпорядженням голови ОДА від 12 квітня 2018 року
№ 197 зі складу Громадської ради при ОДА виключено Індила Олександра
(Громадська організація «Спілка учасників бойових дій та активних
громадян»). Склад Громадської ради - 63 чол.
Поінформував про діяльність Громадської ради за час, що пройшов від
сьомого засідання Громадської ради. Проведено два засідання президії
Громадської ради (21 травня та 13 червня, де погоджувався порядок денний
засідання Громадської ради.
27 квітня відбулось розширене засідання Комітету інформації та
комунікацій, де розглянуто питання захисту інформаційного простору України
в прикордонних областях (районах), що межують з країною-агресором.
Члени Громадської ради взяли участь у засіданнях робочих груп,
круглих столів «Роль інститутів громадянського суспільства у протидії
поширенню корупції в Україні», «Оцінка впливу на довкілля: практика
застосування» та «Стан довкілля області в умовах зміни клімату».
За підсумками сьомого засідання Громадської ради були направлено
листа голові ОДА щодо членів Громадської ради при облдержадміністрації,
які у 2017 році брали участь у підготовці рішень облдержадміністрації з
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кадрових питань, підготовці, моніторингу, оцінці виконання
антикорупційних програм облдержадміністрації. Структурні підрозділи ОДА
надали відповіді, які було надіслано на ел. пошти членів Громадської ради.
Громадська рада зверталась до Чернігівського міського голови з
інформаційним запитом щодо копії протоколу засідання архітектурномістобудівної ради при Управлінні архітектури та містобудування
Чернігівської міської ради від 18 травня 2018 року, де розглядався проект
реконструкції території «центральної» частини Валу. Копія протоколу була
надана.
1.
Щодо комітетів з питань соціального захисту населення та з питань
екології.
СЛУХАЛИ:
Москаленко І.І.: Запропонував від імені президії Громадської ради
припинити діяльність комітетів з питань соціального захисту населення та з
питань екології. Нагадав, що голови комітетів Балакша Сегрій та
Ляховий Юрій подали заяви про складання повноважень голів комітетів
відповідно соціального захисту населення та з питань екології. На минулому
засіданні Громадська рада задовольнила їх прохання. Керівники комітетів досі
не обрані. Згідно п.5.9 Регламенту Громадської ради голова комітету
організовує його роботу. Отже в разі відсутності голови, комітет перестає
існувати.
ВИСТУПИЛИ: Волощук
Ягодовський К.І.

Р.О.,

Москаленко І.І.,

Демиденко

В.Ю.,

ГОЛОСУВАЛИ щодо припинення діяльності комітету з питань соціального
захисту населення: «за» — 37, «проти» — 1, «утримались» — 0.
ГОЛОСУВАЛИ щодо припинення діяльності комітету з питань екології:
«за» — 37, «проти» — 0, «утримались» — 1.
ВИРІШИЛИ: припинити діяльність комітетів Громадської ради з питань
соціального захисту населення та з питань екології.
2.
Інформація про стан справ щодо включення
Чернігівщини до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

пам’яток

СЛУХАЛИ:
Ягодовський К.І.: Нагадав, що за ініціативою комітету з питань охорони
та використання культурної спадщини Громадська рада ініціювала створення
робочої групи при Чернігівській обласній раді з підготовки номінаційного
досьє для включення об’єктів культурної спадщини Чернігівщини до Списку
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Робоча група мала визначити номінацію, за
якою об’єкти культурної спадщини Чернігівщини, зокрема Чернігова будуть
подані для включення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Номінація
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«Исторический центр города Чернигова IX-XIII век», подана у свій час
до попереднього Списку ЮНЕСКО, в умовах сучасного стану забудови
Чернігова не має шансів для її включення. Була запропонована, обговорена і
попередньо визначена як робочий варіант номінація «Культурний ландшафт
Чернігова». Однак, необхідно провести низку консультацій з експертами
ЮНЕСКО, відповідними фахівцями та представниками інших територіальних
громад України, пам’ятки яких вже включені до Списку всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО.
Перший термін подання заявок до Центру всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО (до 31.03.2018 р.) минув. До цього часу ніяких практичних дій, щоб
встигнути підготувати необхідні документи до другого терміну (15.10.2018 р.)
не робиться.
Більше того, у місті Чернігові у 2017-2018 роках було запропоновано,
прийнято і продовжує прийматись ціла низка пропозицій, проектів та
концепцій, зокрема проект ремонту парку ім. Коцюбинського (нижньої
частини Валу), реалізація яких може ускладнити, а в деяких випадках
повністю унеможливити внесення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
номінації «Культурний ландшафт Чернігова».
Запропонував терміново звернутись до Чернігівської міської ради з
пропозицією не виносити на розгляд та не приймати до реалізації будь-які
проекти та пропозиції щодо реконструкції центральної частини Валу або
інших ділянок міста Чернігова, реалізація яких зможе вплинути або практично
унеможливити внесення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО номінації
«Культурний ландшафт Чернігова».
Також запропонував: звернутись до голови та членів вищезазначеної
робочої групи щодо активізації діяльності по остаточному визначенню
номінації; звернутись до Чернігівської обласної ради всіляко сприяти роботі
вищезазначеної робочої групи; звернутись до голови Чернігівської ОДА з
питанням організаційного та фінансового забезпечення діяльності відповідних
структурних підрозділів та посадових осіб ОДА щодо остаточного визначення
номінації та забезпечення складання та направлення до Міністерства культури
України анкети та інших матеріалів (англійською або французькою мовами) у
паперовому та електронному вигляді, а до Центру всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО — відповідної заявки у терміни відповідно до 15 та 31 жовтня 2018
року для можливості розгляду заявки у 2018 році.
Запропонував звернутись до Чернігівської обласної та Чернігівської
міської рад, Чернігівської ОДА з пропозицією передбачити у бюджетах на
2019 рік кошти для забезпечення можливості розробки якісного номінаційного
досьє та для проведення відповідних інформаційно-просвітницьких заходів
щодо формування громадської думки про нагальну необхідність внесення до
Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО історико-культурних пам`яток
Чернігівщини та міста Чернігова задля їх збереження та охорони.
Замай Л.М.: Зауважила, що встигнути вчасно подати необхідні
документи для розгляду заявки у цьому році буде складно. Адже окрім
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анкети, заявка на включення об’єктів Чернігівщини до Списку
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО передбачає її погодження експертами
ЮНЕСКО та відповідно їх візит до Чернігова за кошти заявника. Вартість
оплати дороги складає 10 тис. доларів. Повідомила, що представники
Національного
архітектурно-історичного
заповідника
«Чернігів
стародавній», Чернігівської міської ради, Департаменту культури і туризму
ОДА, науковці мають виїхати до Камениць-Подільського та Чернівців для
ознайомлення з досвідом підготовки необхідного пакету документів.
ВИСТУПИЛИ: Бондарєв О.А., Волощук Р.О., Романова Н.А.,
Ткаченко С.М., Петрова Т.І., Осадців І.В., Москаленко І.І., Демиденко В.Ю.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 37, «проти» — 0, «утримались» — 1.
ВИРІШИЛИ: взяти за основу пропозиції Ягодовського К.І. та підготувати
відповідні листи до Чернігівської обласної ради, Чернігівської обласної
державної адміністрації.
3.
Звернення до Чернігівської облдержадміністрації, Чернігівської
обласної ради про створення «Центру реабілітації учасників АТО» та
робочої групи з представників зацікавлених сторін для вирішення
організаційних і практичних питань по суті.
СЛУХАЛИ:
Петрова
Т.І.:
Запропонувала
звернутися
до
Чернігівської
облдержадміністрації, Чернігівської обласної ради про створення «Центру
реабілітації учасників АТО» та відповідної робочої групи при Чернігівській
обласній раді.
ВИСТУПИЛИ: Мельничук В.В., Ткаченко С.В., Пулін В.О., Романова Н.А.,
Демиденко В.Ю., Русін О.В., Проскуріна Н.П., Волощук Р.О., Ткаченко С.М.,
Проскуріна Н.П., Требух А.В.
На пропозицію Романової Н.А. присутні вшанували хвилиною пам’яті
автора документальних стрічок про війну на сході України — «Добровольці
Божої чоти» та «Міф Леоніда Кантера.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 38, «проти» — 0, «утримались» — 0.
ВИРІШИЛИ: звернутися до Чернігівської облдержадміністрації та
Чернігівської обласної ради з пропозицією створити в м.Чернігові Центр
реабілітації учасників АТО. Рекомендувати Чернігівській обласній раді
створити відповідну робочу групу, яка має розробити концепцію
регіонального Центру реабілітації, включити до її складу представників
облдержадміністрації, Чернігівської обласної ради, фахівців, зацікавлених
членів Громадської ради при облдержадміністрації, представників
громадських організацій учасників АТО.
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4.
Про звернення до народних депутатів України від
Чернігівщини, Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова
та інформаційної політики, Міністерства інформаційної політики,
громадських рад при Національній раді України з питань телебачення та
радіомовлення, Сумській та Харківській, Одеській ОДА щодо внесення
змін до законів України «Про телебачення і радіомовлення» з метою
захисту інформаційного простору прикордонних областей України,
зокрема Чернігівщини.
СЛУХАЛИ:
Бондарєв О.А.: Запропонувала підтримати пропозиції комітету
Громадської ради комітету з інформації та комунікації щодо змін в
законодавстві з метою захисту інформаційного простору прикордонних
областей України, зокрема Чернігівщини. Направити їх народним депутатам
України від Чернігівщини, до Комітету Верховної Ради України з питань
свободи слова та інформаційної політики, Міністерства інформаційної
політики, громадських рад при Національній раді України з питань
телебачення та радіомовлення, Сумській та Харківській, Одеській ОДА.
ВИСТУПИЛИ: Мельничук В.В.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 37, «проти» — 0, «утримались» — 1.
ВИРІШИЛИ: підтримати пропозиції комітету Громадської ради комітету з
інформації та комунікації щодо захисту інформаційного простору
прикордонних областей України, зокрема Чернігівщини та направити їх
народним депутатам України від Чернігівщини, до Комітету Верховної Ради
України з питань свободи слова та інформаційної політики, Міністерства
інформаційної політики, громадських рад при Національній раді України з
питань телебачення та радіомовлення, Сумській та Харківській, Одеській ОДА
5. Про звернення до Чернігівської ОДА, Чернігівської обласної ради щодо
ситуації в області з забезпеченням інвалідів, соціально-незахищених
верств населення безкоштовним діагностичним обстеженням на
комп’ютерному томографі.
СЛУХАЛИ:
Осадців І.В.: Запропонував підтримати пропозицію комітету з питань
охорони здоров’я та звернутися до Чернігівської облдержадміністрації,
Чернігівської обласної ради щодо виділення коштів з обласного бюджету на
ремонт комп’ютерного томографу КЛПЗ «Чернігівський обласний центр
радіаційного захисту та оздоровлення населення», що дозволить забезпечити
належне обстеження постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та
малозабезпечених верств населення області за бюджетний рахунок. Фірма
ТОВ «Альт-Сервіс», яка обслуговувала комп’ютерний томограф, повідомила,
що томограф може бути відремонтований, орієнтовна вартість ремонту
складає від 180 тис. грн (встановлення бувшої у використанні рентгенівської
трубки) до 900 тис. грн (встановлення нового випромінювача). Фірма ТОВ
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«Альт-Сервіс» повідомила також,
про можливість надання
рентгенівської трубки у лізинг (щомісячна оплата 9 тис. грн та оплата
ремонтних робіт — 70 тис. грн).
ВИСТУПИЛИ: Проскуріна Н.П., Авраменко В.М., Пулін В.О., Петрова Т.І.,
Крот С.О.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 37, «проти» — 0, «утримались» — 1.
ВИРІШИЛИ: направити звернення до Чернігівської ОДА, Чернігівської
обласної ради щодо ситуації в області з забезпеченням інвалідів, соціальнонезахищених верств населення безкоштовним діагностичним обстеженням та про
виділення коштів з обласного бюджету на ремонт комп’ютерного томографу.
6. Щодо будівництва комплексу з очищення і знезараження стоків КЛПЗ
«Чернігівський обласний протитуберкульозний диспансер».
СЛУХАЛИ:
Демиденко В.Ю.: Запропонувала підтримати пропозицію щодо
будівництва комплексу з очищення і знезараження стоків КЛПЗ
«Чернігівський обласний протитуберкульозний диспансер».
ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 33, «проти» — 0, «утримались» — 4.
ВИРІШИЛИ: підтримати пропозицію щодо будівництва комплексу з
очищення і знезараження стоків КЛПЗ «Чернігівський обласний
протитуберкульозний диспансер» та направити листа до Чернігівської ОДА,
Чернігівської обласної ради щодо виділення коштів з обласного бюджету на
реалізацію проекту.
7. Різне.
СЛУХАЛИ:
Петрова Т.І. : Поінформувала про діяльність робочих груп, створених за
ініціативи Громадської ради при Чернігівській обласній раді: з розробки плану
заходів щодо методів запобігання та боротьби із шкідником соснових
насаджень РЛП «Ялівщина»; з вивчення ситуації, що склалася у відділенні
№ 11 КЛПЗ «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня» та перспективи
використання будівлі цього відділення, що розташована за адресою:
м.Чернігів, вул. Мазепи, 3.
Вакальчук Т.М.: Підтримала ініціативу щодо створення регіонального
Центру реабілітації учасників АТО.
Петрова Т.І.: Повідомила, що до цього часу не оголошено тендер на
реалізацію заходів з боротьби з верхівковим короїдом, хоча на останній сесії
обласної ради з обласного бюджету виділені кошти. Зауважила, що
Чернігівська міська рада залишається осторонь проблем.
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Седячко В.М.: Наголосила на важливості внесення об’єктів
Чернігівщини до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Бондарєв О.А.: Запропонував запросити представників депутатського
корпусу Чернігівської міської ради на засідання президії Громадської ради.
Осадців І.В.: Зауважив, що на боротьбу зі шкідниками лісу з обласного
бюджету виділено 200 тис. грн, а на ремонт наявної в лікувальних закладах
медичної апаратури кошти не виділяються.
Волощук Р.О.: Наголосив на важливості існування у Громадській раді
комітету соціального захисту населення, як дієвого інструменту контролю за
діями влади.
Москаленко І.І.: Оголосив засідання Громадської ради закритим та
подякував присутнім за роботу.
Голова Громадської ради

Ігор Москаленко

Секретар Громадської ради

Валентина Сапон

