ПРОТОКОЛ

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

29 червня 2017 року

ПРИСУТНІ: 49 членів Громадської ради при ОДА, заступник голови-керівник
апарату ОДА Романова Н.А., директор Департаменту інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю ОДА Подорван А.Ф., представники ІГС та ЗМІ.
ВІДСУТНІ: 22 члена Громадської ради при ОДА: Багудінова О.В.,
Вакуленко О.В., Волошин Є.І., Дрижук Ю.М., Дудка Н.В., Жимолостнова С.К.,
Індило О.В., Карцан В.О., Крот С.О., Кужіль В.Д., Курганський В.П., Отрошко
А.В., Павліченко О.Ю., Пєняєва В.Ю., Пекуровська О.М., Решетник О.О.,
Стельмах В.І., Суховерський В.М., Танана В.С., Ушкевич І.В., Федорова С.В.,
Філоненко Д.А.
Лічильна комісія: Мошко В.В., Ткаченко С.М., Бойправ Б.С., Трофименко І.В.,
Ягодовський К.І.
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 заяву щодо Жимолостнової С.К.
2.
Про Регламент роботи Громадської ради при ОДА.
3.
Про перелік комітетів Громадської ради при ОДА та затвердження їх
голів.
4.
Про звернення до голови ОДА щодо включення голів комітетів
Громадської ради до колегій та інших консультативно-дорадчих органів
структурних підрозділів ОДА.
5.
Щодо звернень комітетів Громадської ради при ОДА (комітету з питань
формування і реалізації державної політики, голова Демиденко Володимир
Юрійович та комітету охорони та використання культурної спадщини, голова
Ягодовський Костянтин Ігорович).
6.
Про створення робочої групи при постійній комісії обласної ради з
питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та у справах учасників
АТО щодо вирішення проблемних питань та перспектив використання будівлі по
вул. Мазепи, 3 (11 відділення Обласної психоневрологічної лікарні).
7.
Про посвідчення члена Громадської ради.
8.
Різне.
СЛУХАЛИ:
Москаленко І.І.: Повідомив, що за ініціативою комітетів Громадської ради до
порядку денного включені питання № № 6, 7, 8. Запропонував затвердити
порядок денний засідання:
1.
Про заяву щодо Жимолостнової С.К.
2.
Про Регламент роботи Громадської ради при ОДА.
3.
Про перелік комітетів Громадської ради при ОДА та затвердження їх
голів.
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4.
Затвердження орієнтовного плану роботи Громадської ради при
ОДА на 2017 рік.
5.
Про звернення до голови ОДА щодо включення голів комітетів
Громадської ради до колегій та інших консультативно-дорадчих органів
структурних підрозділів ОДА.
6.
Щодо звернень комітетів Громадської ради при ОДА (комітету з питань
формування і реалізації державної політики, голова Демиденко Володимир
Юрійович та комітету охорони та використання культурної спадщини, голова
Ягодовський Костянтин Ігорович).
7.
Про створення робочої групи при постійній комісії обласної ради з
питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та у справах учасників
АТО щодо вирішення проблемних питань та перспектив використання будівлі по
вул. Мазепи, 3 (11 відділення Обласної психоневрологічної лікарні).
8.
Про посвідчення члена президії Громадської ради.
9.
Різне.
ВИСТУПИЛИ: Проскуріна Н.П., Волощук Р.О.
ГОЛОСУВАЛИ щодо рішення за основу: «за» — 38, «проти» — 2,
«утримались» — 3.
ГОЛОСУВАЛИ щодо рішення в цілому: «за» — 26, «проти» — 10,
«утримались» — 6.
ВИРІШИЛИ: виключити з порядку денного питання № 4 «Затвердження
орієнтовного плану роботи Громадської ради при ОДА на 2017 рік».
ГОЛОСУВАЛИ щодо затвердження порядку денного за основу та в цілому: «за»
— 45, «проти» —0 «утримались» —1.
ВИРІШИЛИ: затвердити порядок денний засідання:
1. Про заяву щодо Жимолостнової С.К.
2. Про Регламент роботи Громадської ради при ОДА.
3. Про перелік комітетів Громадської ради при ОДА та затвердження їх голів.
4. Про звернення до голови ОДА щодо включення голів комітетів Громадської
ради до колегій та інших консультативно-дорадчих органів структурних
підрозділів ОДА.
5. Щодо звернень комітетів Громадської ради при ОДА (комітету з питань
формування і реалізації державної політики, голова Демиденко Володимир
Юрійович та комітету охорони та використання культурної спадщини, голова
Ягодовський Костянтин Ігорович).
6. Про створення робочої групи при постійній комісії обласної ради з питань
охорони здоров’я, соціального захисту населення та у справах учасників АТО
щодо вирішення проблемних питань та перспектив використання будівлі по
вул. Мазепи, 3 (11 відділення Обласної психоневрологічної лікарні).
7. Про посвідчення члена президії Громадської ради.
8. Різне.
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1. Про заяву щодо Жимолостнової С.К.
СЛУХАЛИ:
Москаленко І.І.: Поінформував, що надійшов лист від Чернігівської профспілки
підприємців «Єдність» про відкликання Жимолостнової Світлани Кузьмінічни зі
складу Громадської ради. Згідно Положення Громадська рада має своїм рішенням
виключити Жимолостнову С.К. зі свого складу. Голова ОДА на підставі цього
рішення своїм розпорядженням внесе зміни до складу Громадської ради.
ВИСТУПИЛИ: Пась В.І.
ГОЛОСУВАЛИ щодо рішення за основу та в цілому: «за» — 47, «проти» — 1
«утримались» —1.
ВИРІШИЛИ: виключити Жимолостнову С.К. зі складу Громадської ради при
облдержадміністрації на підставі підпункту 2 п. 5.3 Положення про Громадську
раду при Чернігівській облдержадміністрації.
2. Про Регламент роботи Громадської ради при ОДА.
СЛУХАЛИ:
Москаленко І.І.: Проект Регламенту роботи Громадської ради напрацьований
робочою групою з підготовки проектів Положення та Регламенту роботи
Громадської ради, напрямів роботи комітетів. Відбулось 4 засідання робочої
групи. На засідання запрошувались обрані голови комітетів Громадської ради. На
засіданні робочої групи 20 червня були розглянуті пропозиції до проекту, які
надішли від голів комітетів Громадської ради та членів робочої групи. Більшість з
них була врахована. 23 червня проект Регламенту був розісланий членам
Громадської ради. Запропонував обговорити та прийняти Регламент.
ГОЛОСУВАЛИ щодо рішення за основу: «за» — 48, «проти» — 0, «утримались»
—0.
ГОЛОСУВАЛИ щодо рішення в цілому: «за» — 49, «проти» — 0, «утримались»
— 0.
ВИРІШИЛИ: затвердити Регламент роботи Громадської ради (додається).
3. Про перелік комітетів Громадської ради при ОДА та затвердження їх
голів.
СЛУХАЛИ:
Москаленко І.І.: На 29 червня створено 19 комітетів Громадської ради. Комітети
провели перші засідання, обрали голів. У секретаря Громадської ради знаходяться
протоколи перших засідань комітетів. Згідно вимог Положення про Громадську раду
рішенням Громадської ради необхідно затвердити голів комітетів. Перелік комітетів
(17), їх склад та прізвища обраних голів було розіслано членам Громадської ради ел.
поштою напередодні засідання Громадської ради. 29 червня відбулись засідання ще
двох комітетів, головами яких обрано Крота С.О. та Романова М.М. Нагадав, що
перелік комітетів не є остаточним. За потребою та результатами роботи вони можуть
бути створені або ліквідовані. Запропонував затвердити голів комітетів списком.
ВИСТУПИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ щодо рішення за основу та в цілому: «за» — 49, «проти» — 0,
«утримались» — 0.
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ВИРІШИЛИ: затвердити голів 19 комітетів Громадської ради (список
додається).
4. Про звернення до голови ОДА щодо включення голів комітетів
Громадської ради до колегій та інших консультативно-дорадчих органів
структурних підрозділів ОДА.
СЛУХАЛИ:
Москаленко І.І.: Привітав Громадську раду зі створенням президії Громадської
ради та запропонував 10 липня провести її перше засідання. Запропонував для
належної організації співпраці Громадської ради та облдержадміністрації
звернутись до голови ОДА з пропозицією включити членів президії Громадської
ради, голів комітетів Громадської ради до складу відповідних колегій
структурних підрозділів облдержадміністрації, консультативних, дорадчих
органів облдержадміністрації, її структурних підрозділів (робочих груп,
координаційних рад, комісій, організаційних комітетів тощо).
ГОЛОСУВАЛИ щодо рішення за основу та в цілому: «за» — 48, «проти» — 0,
«утримались» —0.
ВИРІШИЛИ: направити звернення до голови ОДА з пропозицією включити членів
президії Громадської ради, голів комітетів Громадської ради до складу відповідних
до складу відповідних колегій структурних підрозділів облдержадміністрації,
консультативних, дорадчих органів облдержадміністрації, її структурних підрозділів
(робочих груп, координаційних рад, комісій, організаційних комітетів тощо).
5. Щодо звернень комітетів Громадської ради при ОДА (комітету з питань
формування і реалізації державної політики, голова Демиденко Володимир
Юрійович та комітету охорони та використання культурної спадщини,
голова Ягодовський Костянтин Ігорович).
СЛУХАЛИ:
Демиденко В.Ю.: Повідомив, що за результатами відкритого засідання комітету з
питань формування і реалізації державної політики, яке відбулось 22 червня цього
року, члени комітету пропонують звернутися до Чернігівської обласної ради щодо
переведення з державної в комунальну власність територіальних громад
Чернігівської області енергетичних мереж, розташованих в межах населених
пунктів Чернігівської області. Для цього обласна рада має звернутися до
Міністерства енергетики та вугільної промисловості України з відповідною
пропозицією.
ВИСТУПИЛИ: Романов М.М., Волощук Р.О., Бойправ Б.С., Балакша С.В.,
Проскуріна Н.П., Соломаха С.В., Самосват В.О., Бондарєв О.А., Москаленко І.І.
ГОЛОСУВАЛИ щодо рішення за основу та в цілому: «за» — 46, «проти» — 0,
«утримались» —1.
ВИРІШИЛИ: направити звернення голові обласної ради щодо переведення з
державної в комунальну власність територіальних громад Чернігівської області
енергетичних мереж, розташованих в межах населених пунктів Чернігівської
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області, та ініціювання обласною радою відповідного звернення до
Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.
СЛУХАЛИ:
Ягодовський К.І.:
Запропонував Громадській раді підтримати ініціативу
комітету з охорони та використання культурної спадщини щодо проведення
засідання за круглим столом. Управлінням житлово-комунального господарства
Чернігівської міської ради замовлено проектно-кошторисну документацію на
капітальний ремонт парку ім. Коцюбинського в м. Чернігові. Проект планують
здійснювати на території НАІЗ «Чернігів стародавній», але ця земля знаходиться
у державної власності, тоді як замовник — Управління житлово-комунального
господарства Чернігівської міської ради. Запропонував провести захід 6 липня та
запросити на нього представників Чернігівської міської ради, НАІЗ «Чернігів
стародавній», Департаменту культури і туризму, національностей та релігій ОДА.
ВИСТУПИЛИ: Москаленко І.І., Петрова Т.І., Демиденко В.Ю., Проскуріна Н.П.
ГОЛОСУВАЛИ щодо рішення за основу та в цілому: «за» — 47, «проти» — 0,
«утримались» —1.
ВИРІШИЛИ: підтримати ініціативу комітету з охорони та використання
культурної спадщини щодо проведення засідання за круглим столом.
6. Про створення робочої групи при постійній комісії обласної ради з питань
охорони здоров’я, соціального захисту населення та у справах учасників АТО
щодо вирішення проблемних питань та перспектив використання будівлі по
вул. Мазепи, 3 (11 відділення Обласної психоневрологічної лікарні).
СЛУХАЛИ:
Москаленко І.І.: Повідомив, що до Громадської ради звернулась ініціативна
група співробітників 11 відділення Обласної психоневрологічної лікарні щодо
захисту їх прав при проведенні реорганізації відділення. Відбулись його та
першого заступника голови Громадської ради Петрової Т.І. зустрічі з головним
лікарем, депутатами обласної ради з цього питання. Умови праці та лікування в
11-му відділенні незадовільні, приміщення потребує капітального ремонту. При
реорганізації можливе скорочення штату. Запропонував від імені Громадської
ради звернутися до Чернігівської обласної ради з пропозицією створити при
постійній комісії обласної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту
населення та у справах учасників АТО робочу групу щодо вирішення проблемних
питань та перспектив використання будівлі по вул. Мазепи, 3 (11 відділення).
Запропонувати до її складу направити представників Громадської ради:
Москаленка Ігоря Івановича, голову Громадської ради, Петрову Тамару Іванівну,
першого заступника голови Громадської ради, Осадціва Івана Васильовича,
голову комітету з питань охорони здоров’я, Проскуріну Наталію Павлівну, голову
комітету з питань сім`ї та захисту прав дітей.
ВИСТУПИЛИ: Петрова Т.І., Крот С.О., Проскуріна Н.П., Самосвіт В.О.,
Родимченко В. В., Приходько В.В.
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ГОЛОСУВАЛИ щодо рішення за основу та в цілому: «за» — 46, «проти»
— 0, «утримались» — 0.
ВИРІШИЛИ: Звернутися до Чернігівської обласної ради з пропозицією створити
при постійній комісії обласної ради з питань охорони здоров’я, соціального
захисту населення та у справах учасників АТО робочу групу щодо вирішення
проблемних питань та перспектив використання будівлі по вул. Мазепи, 3 (11
відділення). Запропонувати до її складу представників Громадської ради:
Москаленка Ігоря Івановича, голову Громадської ради, Петрову Тамару Іванівну,
першого заступника голови Громадської ради, Осадціва Івана Васильовича,
голову комітету з питань охорони здоров’я, Проскуріну Наталію Павлівну, голову
комітету з питань сім`ї та захисту прав дітей, Родимченка В’ячеслава
Володимировича, голова комітету з інформації та комунікації, Ушкевича Ігоря
Валерійовича, голову комітету з питань містобудування, капітального
будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства, Приходька
Володимира Валентиновича, члена Громадської ради.
7. Про посвідчення члена Громадської ради.
СЛУХАЛИ:
Москаленко І.І.: Запропонував підтримати ініціативу голів комітетів Громадської
ради — запровадити посвідчення члена президії Громадської ради.
ВИСТУПИЛИ: Проскуріна Н.П., Волощук Р.О.
СЛУХАЛИ:
Москаленко І.І.: Запропонував підтримати пропозицію Волощука Р.О. про
внесення змін до порядку денного засідання, виклавши сьоме питання в редакції:
«Про посвідчення члена Громадської ради».
ГОЛОСУВАЛИ щодо рішення за основу та в цілому: «за» — 45, «проти» — 1,
«утримались» —0.
ВИРІШИЛИ: Внести зміни до порядку денного засідання та розглянути питання:
«Про посвідчення члена Громадської ради».
СЛУХАЛИ:
Москаленко І.І.: Запропонував обговорити порядок видачі посвідчень.
ВИСТУПИЛИ: Пась В.І., Демиденко В.Ю., Проскуріна Н.П., Бондарєв О.А.
ГОЛОСУВАЛИ щодо рішення за основу та в цілому: «за» — 45, «проти» — 1,
«утримались» —0.
ВИРІШИЛИ: запровадити посвідчення члена Громадської ради, до 20 липня
2017 року члени Громадської ради мають здати секретарю Громадської ради фото
для виготовлення посвідчення.
8. РІЗНЕ.
СЛУХАЛИ:
Москаленко І.І.: Повідомив, що заяв, бажаючих виступити у «Різному» немає.
Оголосив засідання Громадської ради закритим та подякував присутнім за роботу.
Голова Громадської ради
Секретар Громадської ради

Ігор Москаленко
Валентина Сапон

