ПРОТОКОЛ

п’ятого засідання Громадської ради при Чернігівській ОДА
м. Чернігів, зал № 1 ОДА

22 листопада 2017 року

ПРИСУТНІ: 47 членів Громадської ради при ОДА, в.о. першого заступника
голови- ОДА Свириденко Ю.А., головний інженер Чернігівської філії
Концерну радіомовлення радіозв´язку та телебачення Ковальов С.А.,
директор Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю ОДА Подорван А.Ф., представники ІГС та ЗМІ.
ВІДСУТНІ: 20 членів Громадської ради при ОДА: Авраменко В.М.,
Балакша С.В., Білоока Л.В., Вакуленко О.В., Волошин Є.І., Ворох В.М.,
Дрижук Ю.М., Костенецький А.А., Крот С.О., Ляховий Ю.А., Ляхович М.С.,
Петрова Т.І., Приходько В.В., Решетник О.О., Самосват В.О., Сехін В.О.,
Ткаченко С.М., Філоненко Д.А., Хоботня С.В., Шубенко О.М.
Лічильна комісія: Бойправ Б.С., Волощук Р.О., Трофименко І.В.
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. Про звернення Громадської ради до Кабінету Міністрів України,
Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення про
надання Концерну РРТ статусу провайдера цифрового мовлення.
3. Про участь Громадської ради в доопрацюванні і погодженні
цільових програм, які затверджує Чернігівська обласна рада.
4. 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.
5. Про звернення до голови Чернігівської обласної ради щодо
проведення публічного громадського обговорення у формі громадських
слухань та засідання за «круглим столом» питання «Про передачу державних
енергетичних мереж, розташованих на території населених пунктів
Чернігівської області, в спільну комунальну власність територіальних
громад».
6. Про голову комітету Громадської ради з питань соціального захисту
населення.
7. Про надання повноважень громадського спостерігача з правом
дорадчого голосу за діяльністю комісії з проведення конкурсного відбору
кандидатури на посаду директора комунального підприємства «Обласний
молодіжний центр» Чернігівської обласної ради.
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8.
1.

Різне.

Про зміни в складі Громадської ради при ОДА.

СЛУХАЛИ:
Москаленко І.І.: Доповів про діяльність Громадської ради у проміжок часу
між четвертим та п’ятим засіданнями Громадської ради. 6 жовтня 2017
року відбулося спільне засідання чотирьох комітетів Громадської ради при
ОДА (з питань формування і реалізації державної політики; патріотичного
виховання дітей та молоді; з питань сім`ї та захисту прав дітей; з питань
духовності та моралі) за участі керівників Департаменту сім’ї, молоді та
спорту ОДА, Управління освіти і науки ОДА, Департаменту культури і
туризму, національностей та релігій ОДА та в.о. директора комунального
підприємства «Обласний молодіжний центр», де було розглянуто питання
стану національно-патріотичного виховання в області. За його підсумками на
засіданні президії Громадської ради 23 листопада було вирішено направити
відповідні листи.
Члени Громадської ради приймали участь у засіданнях робочих груп: з
вивчення ситуації, що склалася у 11-у відділені КЛПЗ «Чернігівська обласна
психоневрологічна лікарня» та перспективи використання будівлі цього
відділення, що розташована за адресою м. Чернігів, вул. Мазепи 3; з
підготовки номінаційного досьє для включення культурної спадщини
Чернігівщини до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. За ініціативою
Громадської ради в обласній раді відбулося засідання за «круглим столом» з
підготовки номінаційного досьє для включення місцевих історичних та
культурних об'єктів до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Листи Громадської ради та отримані на них відповіді розіслано на
електронні пошти всіх членів Громадської ради.
Поінформував, про зміни у складі Громадської ради: на підставі рішення
засідання Громадської ради від 26 вересня 2017 року розпорядженням голови
ОДА від 20 жовтня № 540 зі складу Громадської ради при ОДА виключно
Багудінову О.В., Карцана В.О. та Танана В.С. Склад Громадської ради - 67
чол.
Повідомив, що 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 («відсутності члена
Громадської ради на її засіданнях без поважних причин більше ніж два
рази»), а саме: Волошина Євгена Ігоревича (Громадське формування з
охорони громадського порядку і державного кордону «Ріпкинська
самооборона»), який був відсутній на першому засіданні згідно заяви, на
трьох засіданнях Громадської ради – відсутній без поважних причин. На
п’ятому засіданні Громадської ради він також відсутній. Причини відсутності
на трьох засіданнях, вказані у заяві Лігуна Анатолія Михайловича
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(Чернігівська обласна організація всеукраїнської організації інвалідів
«Союз Чорнобиль України»), президія не вважає поважними.
Лігун А.М.: Повідомив, що у дні проведення засідань Громадсько ради двічі
він як віце-президент Всеукраїнської організації інвалідів «Союз Чорнобиль
України» брав участь у заходах громадської організації, 26 вересня перебував
на лікуванні за межами області.
ВИСТУПИЛИ: Пась В.І., Проскуріна Н.П., Суховерський В.М.
ГОЛОСУВАЛИ щодо рішення про виключення Волошина Є.І. зі складу
Громадської ради: «за» — 44, «проти» — 1, «утримались» —2.
ВИРІШИЛИ: на підставі підпункт 1 п. 5.3 Положення про Громадську раду
при Чернігівській облдержадміністрації виключити Волошина Є.І. зі складу
Громадської ради.
ГОЛОСУВАЛИ щодо рішення про виключення Лігуна А.М. зі складу
Громадської ради: «за» — 0, «проти» —40, «утримались» —7.
Рішення не прийнято.
2. Про звернення Громадської ради до Кабінету Міністрів України,
Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення про
надання Концерну РРТ статусу провайдера цифрового мовлення.
СЛУХАЛИ:
Ковальов С.А.: Нагадав, що згідно постанови Кабінету Міністрів України №
563 в Україні буде повністю вимкнено аналоговий сигнал телебачення 30
березня 2018 року. Концерну РРТ в силу політичних обставин, що склалися в
країні в 2009-2012 роках, не зміг отримати ліцензію провайдера цифрового
мовлення, що в свою чергу створило монополію ТОВ «Зеонбуд» на ринку
цифрового телевізійного мовлення в Україні. При цьому ТОВ «Зеонбуд» не
має власного РТО та використовує обладнання Концерну РРТ, сплачуючи як
монополіст за це незначні кошти.
Надання Концерну РРТ ліцензії
провайдера
цифрового
мовлення
вирішить
питання
належного
обслуговування РТО та забезпечити покриття прикордонних районів
цифровим вітчизняним телесигналом.
Родимченко В.В.: Звернув увагу членів Громадської ради на монопольне
становище ТОВ «Зеонбуд» на ринку телекомунікаційних послуг, що
виключає можливість розширення зони охоплення національним
телевізійним контентом мешканців прикордонних регіонів Чернігівської
області. Запропонував членам Громадської ради підтримати ініціативу
комітету з інформації та комунікації та направити відповідні звернення до
Кабінету Міністрів України, Національної ради України з питань
телебачення та радіомовлення про надання Концерну РРТ ліцензії
провайдера цифрового мовлення.
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ВИСТУПИЛИ: Волощук Р.О., Пась В.І., Проскуріна Н.П.,
Бойправ Б.С., Демиденко В.Ю., Бондрев О.А., Отрошко А.В., Ушкевич І.В.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» — одноголосно.
ВИРІШИЛИ: звернутися до Кабінету Міністрів України, Національної ради
України з питань телебачення та радіомовлення про надання Концерну РРТ
ліцензії провайдера цифрового мовлення.
Москаленко І.І.: Повідомив, що Хитяєв Є.В. залишив засідання Громадської
ради з поважних причин та подав відповідну заяву на ім’я голови
Громадської ради з цього приводу. Отже на засіданні присутні 46 членів
Громадської ради.
3. Про участь Громадської ради в доопрацюванні і погодженні цільових
програм, які затверджує Чернігівська обласна рада.
СЛУХАЛИ:
Демиденко В.Ю.: Запропонував Громадській раді підтримати пропозиції
комітету з питань формування і реалізації державної політики щодо внесення
змін до «Порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу
та звітності про їх виконання», затвердженого розпорядженням голови
обласної державної адміністрації від 5 травня 2016 року № 245, якими
передбачено посилення участі Громадської ради в розробленні, обговоренні
регіональних цільових програм та громадському контролі за їх виконанням.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 44, «проти» — 1, «утримались» —1.
ВИРІШИЛИ: підтримати пропозиції комітету з питань формування і
реалізації державної політики щодо внесення змін до «Порядку розроблення
регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання»,
затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від
5 травня 2016 року № 245, якими передбачено посилення участі Громадської
ради в розробленні, обговоренні регіональних цільових програм та
громадському контролі за їх виконанням та направити відповідного листа до
ОДА.
4. 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:
Проскуріна Н.П: Запропонувала звернутися до голови ОДА 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
ОДА у 2015—2016 роках (розпорядження голови ОДА від 22 липня
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2015 року № 349). Нагадала, що ця пропозиція обговорювалось під час
зустрічі членів президії Громадської ради з головою ОДА. Запропонувала
рекомендувати до її складу тих членів Громадської ради, які входили до
колишнього складу робочої групи: Петрову Т.І., Проскуріну Н.П.,
Седячко В.М., Волощука Р.О. та Крота С.О., який виявив працювати у складі
робочої групи. Запропонувати членам Громадської ради пропонувати також
інші кандидатури.
ВИСТУПИЛИ: Родимченко С.В., Марченко В.Л.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 45, «проти» —0, «утримались» —0.
ВИРІШИЛИ: звернутися до голови ОДА з пропозицією про поновлення
роботи робочої групи при ОДА з моніторингу діяльності та підготовки
пропозицій щодо подальшого функціонування комунального закладу
«Регіональний ландшафтний 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.
5. Про звернення до голови Чернігівської обласної ради щодо
проведення публічного громадського обговорення у формі громадських
слухань та засідання за «круглим столом» питання «Про передачу
державних енергетичних мереж, розташованих на території населених
пунктів Чернігівської області, в спільну комунальну власність
територіальних громад».
Демиденко В.Ю.: Запропонував Громадській раді підтримати пропозицію
комітету з питань формування і реалізації державної політики та за
рекомендацією ОДА звернутися до обласної ради щодо організації
публічного громадського обговорення питання передачі державних
енергетичних мереж, розташованих на території населених пунктів області, в
спільну комунальну власність територіальних громад Чернігівської області у
формі громадських слухань та засідання «за круглим столом». Для
організаційного забезпечення проведення публічного громадського
обговорення запропонувати обласній раді
утворити робочу групу,
включивши до її складу представників Громадської ради.
ВИСТУПИЛИ: Романов М.М.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» — одноголосно.
ВИРІШИЛИ: звернутися до обласної ради щодо організації проведення
публічного громадського обговорення питання передачі державних
енергетичних мереж, розташованих на території населених пунктів області, в
спільну комунальну власність територіальних громад Чернігівської області у
формі громадських слухань та засідання «за круглим столом».
ГОЛОСУВАЛИ: «за» — одноголосно.
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ВИРІШИЛИ: запропонувати обласній раді для організаційного
забезпечення проведення публічного громадського обговорення утворити
робочу групу, включивши до її складу представників Громадської ради:
Демиденка В.Ю., Бойправа Б.С., Марченка В.Л., Романова М.М.
6. Про голову комітету Громадської ради з питань соціального захисту
населення.
СЛУХАЛИ:
Москаленко І.І.: Повідомив про надходження протоколу засідання комітету
з питань соціального захисту населення від 17 листопада 2017 року про
обрання Балакши С.В. головою комітету. Повідомив, що згідно п. 6.3.1
Положення про Громадську раду та п. 5.9 Регламенту Громадської ради
члени Громадської ради мають проголосувати за затвердження Балакши С.В.
на посаді голови комітету та щодо включення його до складу президії
Громадської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» — одноголосно.
ВИРІШИЛИ: затвердити Балакшу С.В. на посаді голови комітету
Громадської ради з питань соціального захисту населення та ввести його до
складу президії Громадської ради.
7. Про надання повноважень громадського спостерігача з правом
дорадчого голосу за діяльністю комісії з проведення конкурсного відбору
кандидатури на посаду директора комунального підприємства
«Обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради.
Демиденко В.Ю.: Повідомив, що ОДА не врахувала стовідсотково
рекомендації Громадської ради щодо складу комісії з проведення
конкурсного відбору кандидатури на посаду директора комунального
підприємства «Обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради.
Його не включено до складу вищезгаданої комісії. Запропонував Громадській
раді підтримати пропозицію комітету з питань формування і реалізації
державної політики та надати йому повноваження
громадського
спостерігача з правом дорадчого голосу за діяльністю комісії з проведення
конкурсного відбору кандидатури на посаду директора комунального
підприємства «Обласний молодіжний центр» Чернігівської обласної ради.
ВИСТУПИЛИ: Соломаха С.В., Проскуріна Н.П., Бойправ Б.С.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 39, «проти» — 1, «утримались» —3.
ВИРІШИЛИ: надати повноваження громадського спостерігача з правом
дорадчого голосу за діяльністю комісії з проведення конкурсного відбору
кандидатури на посаду директора комунального підприємства «Обласний
молодіжний центр» Чернігівської обласної ради Демиденку В.Ю. та
Соломасі С.В.
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8. Різне.
СЛУХАЛИ:
Ягодовський К.І.: Повідомив, що в м.Батурині продовжують нищити
скульптурні композиції з піщанику, створені під час міжнародного пленеру.
На листи до Батуринської міської ради та до Національного історикокультурного заповідника «Гетьманська столиця» реакція відсутня.
Запропонував взяти інформацію до відома та більш детально вивчити це
питання.
Проскуріна Н.П.: Нагадала про сесію Чернігівської міської ради, яка має
відбутися 30 листопада 2017 року, де мають розглядати питання зміни
цільового призначення ділянок з «ведення особистого селянського
господарства» на «для будівництва і обслуговування житлового будинку»,
що розташовані у Ялівщині. На цих ділянках заходяться пам’ятки археології.
Запропонувала членам Громадської ради взяти участь у заходах щодо зняття
цього питання з розгляду сесії.
Соломаха С.В., Бондарев О.А.: Підтримали пропозицію Проскуріної Н.П.
Демиденко В.Ю.: Нагадав про питання щодо припинення переробки крові
на Обласній станції переливання крові. Натомість аптеки пропонують
продукцію ПП «Біоформа», яка в кілька разів дорожча. Запропонував
вивчити це питання в комітетах.
Ягодовський К.І.: Запропонував членам Громадської ради взяти участь у
громадських слуханнях, які проводить Чернігівська міська рада 8 грудня,
початок о 18.00 у приміщенні Деснянської районної в м. Чернігові ради
(пр. Перемоги, 141), щодо проектів реконструкції бульвару по проспекту
Миру від вул. Преображенська до Красної площі (Алеї Героїв) та
капітального ремонту парку ім. Коцюбинського (нижньої частини Валу).
Проскуріна Н.П.: Запропонувала зробити розсилку на електронні адреси
членів Громадської ради інформації про громадські слухання.
Ушкевич І.В.: Запропонував ініціювати проведення засідання за «круглим
столом» щодо невиконання обіцянки начальником Управління охорони
здоров’я ОДА щодо повернення Обласному центру радіаційного захисту та
оздоровлення населення медичного приладу за допомогою якого
досліджують кров на гормони, купленого в свій час за «чорнобильські
кошти». Постраждалі від аварії на ЧАЕС не мають можливості отримувати
цю медичну послугу безкоштовно.
Москаленко І.І.: Оголосив засідання Громадської ради закритим та
подякував присутнім за роботу.
Голова Громадської ради

Ігор Москаленко

Секретар Громадської ради

Валентина Сапон

