ПРОТОКОЛ

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

30 березня 2018 року

ПРИСУТНІ: 40 членів Громадської ради при ОДА, директор Департаменту
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА
Подорван А.Ф., Вересоцький І.В., головний спеціаліст з питань запобігання та
виявлення корупції апарату ОДА, представники ІГС та ЗМІ.
ВІДСУТНІ: 24 член Громадської ради при ОДА: Авраменко Д.М.,
Адаменко А.М., Адаменко Д.М., Вакуленко О.В., Деркач Н.В.,
Карпенко С.В., Костенецький А.А., Кужіль В.Д., Курганський В.П.,
Лутченко А.В.., Ляховий Ю.А., Марченко В.Л., Панченко О.Г., Пась В.І.,
Пєняєва В.Ю., Проскуріна Н.П., Самосват В.О., Сехін В.О., Солохненко В.О.,
Стельмах В.І., Титенок В.М., Ткаченко С.М., Трофименко І.В., Хоботня С.В.
Лічильна комісія: Бойправ Б.С., Волощук Р.О., 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. Інформація щодо необхідності подання щорічної декларації за
минулий рік членами Громадської ради при ОДА.
2. Щодо комітетів з питань соціального захисту населення та з питань
екології.
3. Щодо виключення зі складу Громадської ради Індила О.В.
4. Різне.
СЛУХАЛИ:
Москаленко І.І.:
Повідомив, що на підставі рішення засідання
Громадської ради від 24 січня 2018 року, розпорядженням голови ОДА від
09 лютого 2018 року № 66 зі складу Громадської ради при ОДА виключено
Решетника О.О., представника Громадської організації «Правий Сектор
Північ» та Філоненка Д..А., представника Громадської організації
«Чернігівська Національна Громада». Склад Громадської ради - 64 чол.
Поінформував про діяльність Громадської ради за час, що пройшов від
шостого засідання Громадської ради. Проведено засідання президії
Громадської ради (6 березня 2018 року), два засідання за «круглим столом» на
тему «Екологічна складова реформи децентралізації (регіональний аспект)»
(28 лютого) та «Перші кроки реформування первинного рівня охорони
здоров’я та невідкладної меддопомоги, в т.ч. медичної допомоги дітям»
(29 березня). За підсумками шостого засідання Громадської ради були
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направлені п’ять листів: голові ОДА щодо поновлення роботи робочої
групи з моніторингу діяльності та підготовки пропозицій щодо подальшого
функціонування комунального закладу «Регіональний ландшафтний парк
«Ялівщина»; щодо створення при ОДА комісії з питань біобезпеки; щодо
обговорення Правил пропускного режиму до будівлі ОДА; щодо забезпечення
області альбуміном та лист до КМУ щодо забезпечення області альбуміном.
Від ОДА відповіді отримано, від КМУ — ні. За підсумками засідання президії
направлено два листи: першому заступнику голови Чернігівської обласної
ради Мельничуку В.В. щодо скликання засідання робочої групи з підготовки
номінаційного досьє для включення культурної спадщини Чернігівщини до
Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та голові ОДА щодо наради за
участю представників Громадської ради щодо шляхів забезпечення
препаратами крові потреб охорони здоров’я населення, відновлення
виробництва препаратів крові на базі комунального закладу «Чернігівська
обласна станція переливання крові». Відповіді ще не надійшли.
1.
Інформація щодо необхідності подання щорічної декларації за
минулий рік членами Громадської ради при облдержадміністрації.
СЛУХАЛИ:
Вересоцький І.В.: Повідомив про ризики неподання членами
Громадської ради при ОДА щорічних електронних декларацій за минулий рік
згідно вимог Закону України «Про запобігання корупції».
ВИСТУПИЛИ: Ягодовський К.І., Бондарєв О.А., Білоока Л.В.,
Москаленко І.І., Петрова Т.І., Демиденко В.Ю., Волощук Р.О., Хитяєв Є.В.,
Соломаха С.В., Ушкевич І.В.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 37, «проти» — 2, «утримались» — 1.
ВИРІШИЛИ: направити листи: голові ОДА щодо інформації про членів
Громадської ради при облдержадміністрації, які у 2017 році брали участь у
підготовці рішень облдержадміністрації з кадрових питань, підготовці,
моніторингу,
оцінці
виконання
антикорупційних
програм
облдержадміністрації; єврокомісару Йоганессу Гану щодо подання щорічних
електронних декларацій членами громадських рад при органах державної
влади.
2.
Щодо комітетів з питань соціального захисту населення та з питань
екології.
СЛУХАЛИ:
Москаленко І.І.: Повідомив, що голови комітетів Балакша С.В.,
Ляховий Ю.А. подали заяви про складання повноважень голів комітетів
відповідно соціального захисту населення та з питань екології. Запропонував
задовольнити їх заяви та виключити їх зі складу президії Громадської ради.
Запропонував комітетам з питань соціального захисту населення та з питань
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екології дати час на обрання нових голів до наступного засідання
Громадської ради. Нагадав, що згідно Регламенту Громадської ради, голова
комітету організовує його роботу. В разі відсутності голови, комітет перестане
існувати. Запропонував провести консультації щодо об’єднання комітетів з
можливою зміною назви об’єднаних комітетів.
ВИСТУПИЛИ:
Балакша
С.В.,
Демиденко В.Ю., Романов М.М.

Волощук

Р.О.,

Ушкевич

І.В.,

ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 37, «проти» — 1, «утримались» —2.
ВИРІШИЛИ:
 виключити Балакшу С.В. та Ляхового Ю.А. зі складу президії
Громадської ради;
 розглянути питання щодо комітетів з питань соціального захисту
населення та з питань екології на наступному засідання президії
Громадської ради.
3. Щодо виключення зі складу Громадської ради Індила О.В.
СЛУХАЛИ:
Москаленко І.І.: Повідомив про надходження заяви від Громадської
організації «Спілка учасників бойових дій та активних громадян» про
виключення зі складу Громадської ради при ОДА їх представника Індила О.В.
ВИСТУПИЛИ: Демиденко В.Ю., Приходько В.В.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 37, «проти» — 0, «утримались» — 2.
ВИРІШИЛИ: виключити Індила О.В. зі складу Громадської ради при
облдержадміністрації на підставі підпункту 2 п. 5.3 Положення про
Громадську раду при Чернігівській ОДА.
3.

Різне.

Демиденко В.Ю. Повідомив, що м. Чернігів на останньому місці у рейтингу
корупції згідно нещодавньому опитуванню громадської думки.
Ягодовський К.І.: Повідомив про інцидент з побиттям громадського активіста
Олександра Гашпара, який стався нещодавно на території Національного
архітектурно-історичний заповідника «Чернігів стародавній». Працівники КП
«Зеленбуд» на прохання надати для ознайомлення дозвіл на вирубку дерев
замість відповіді застосували силу проти громадянина. Національний
архітектурно-історичний заповідник «Чернігів стародавній» відмовляється
надавати інформацію про підстави вирубки дерев, на їх думку, кривих та
небезпечних для відвідувачів. Запропонував звернутися до Чернігівського
міського голови з проханням надалі відмовляти Заповіднику у його проханнях
проводити вирубку дерев.
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Петрова Т.І. Повідомила про звернення Громадської ради до
Чернігівської обласної ради щодо вжиття заходів по боротьбі з короїдом, який
нищить ліси Чернігівщини. Пропозиція відповідних органів влади – спиляти
заражені дерева, їх в урочищі Ялівщина — 900. Запропонувала Громадській раді
заслухати інформацію щодо доцільності застосування хімічних та біологічних
методів боротьби зі шкідником.
Москаленко І.І.: Запропонував членам Громадської ради долучитися до
проведення у м. Чернігові 17 квітня 2018 року засідання за «круглим столом»
«Роль інститутів громадянського суспільства у протидії поширенню корупції в
Україні», який організовує ГО Всеукраїнський центр протидії корупції та
сприяння правоохоронним органам «Антикорупційна ініціатива» спільно з ОДА.
Москаленко І.І.: Оголосив засідання Громадської ради закритим та
подякував присутнім за роботу.
Голова Громадської ради

Ігор Москаленко

Секретар Громадської ради

Валентина Сапон

