
ПРОТОКОЛ 

четвертого засідання Громадської ради при Чернігівській ОДА 

  

м. Чернігів, зал № 1 ОДА 26 вересня 2017 року 

 

ПРИСУТНІ: 46 членів Громадської ради при ОДА, заступник голови-керівник 

апарату ОДА Романова Н.А., голова Громадської ради при Державній 

спеціалізованій установі «Державний фонд сприяння молодіжному житловому 

будівництву Санченко О.В., директор Чернігівського регіонального управління 

Держмолодьжитла Ярошевський А.І., директор Департаменту інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА Подорван А.Ф., заступник 

начальника Управління охорони здоров’я ОДА Пулін В.О., головний лікар 

КЗ «Чернігівська обласна станція переливання крові» Чернігівської обласної 

ради Герасименко П.В., представники ІГС та ЗМІ. 

ВІДСУТНІ: 21 член Громадської ради при ОДА: Агабекян А.А., 

Адаменко А.М., Адаменко Д.М., Вакуленко О.В., Волошин Є.І., Дорохін В.Г., 

Кужіль В.Г., Лігун А.М., Лутченко А.В., Ляхович М.С., Панченко О.Г., 

Панченко О.Г., Пась В.І., Решетник О.О., Романов М.М., Стельмах В.І., 

Сташко Б.В., Товстиженко П.М., Федорова С.В., Філоненко Д.А., Хоботня С.В. 

Лічильна комісія: Пекуровська О.М., Мошко В.В., Шубенко О.М., 

Балакша С.В., 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. Інформація про створення робочих груп: з вивчення ситуації, що 

склалася у відділення 11 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. 

3. Про звернення Громадської ради при Державній спеціалізованій 

установі «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» 

щодо продовження терміну дії державних житлових програм, які адмініструє 

Держмолодьжитло, та відновлення їх фінансування, зокрема продовження 

фінансування Державної програми забезпечення молоді житлом.  

4. Про утворення комітету Громадської ради при ОДА з питань культури 

та включення голови комітету до складу президії Громадської ради. 

5. Про голову комітету Громадської ради при ОДА з питань соціального 

захисту населення.  

6. Про орієнтовний план роботи Громадської ради на 2017 рік. 

7. Про звернення до обласної, міських, районних, об’єднаних 

територіальних громад рад Чернігівської області щодо інформування депутатів, 

запрошених та присутніх на сесіях про суспільно значущі питання, які 
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знаходяться на розгляді та контролі Громадської ради при ОДА.  

8. Про розгляд звернень Громадської ради при облдержадміністрації за 

матеріалами засідання за «круглим столом» до голови ВРУ, Прем’єр-міністра 

України та Міністра МОЗ України; до громадських рад при обласних 

державних адміністраціях України щодо громадського обговорення медичної 

реформи.  

9. Про зупинення комерціалізації і відновлення виробництва препаратів 

крові в комунальному закладі «Чернігівська обласна станція переливання 

крові» Чернігівської обласної ради.  

10. Щодо складу конкурсного комітету з підготовки та проведення 

конкурсу на автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за 

межі області. 

11. Про звернення Координаційної ради з питань національно-

патріотичного виховання при ОДА щодо недопущення закриття філії 

«Новгород-Сіверська регіональна дирекція “Сіверська”». 

12. Різне.  

 

 

1. Про зміни в складі Громадської ради при ОДА 

 
СЛУХАЛИ: 

Москаленко І.І.: Повідомив, що є три кандидатури на виключення зі складу 

Громадської ради при ОДА згідно п.5.3 Положення про Громадську раду при 

Чернігівській облдержадміністрації. Чернігівська обласна організація 

профспілки працівників охорони здоров’я України профспілка подала заяву 

Громадській раді про відкликання Карцана В.О. зі складу Громадської ради. 

Багудінова О.В., представник Чернігівської обласної організації 

Всеукраїнського товариства кролівників і звірівників-любителів подала заяву 

про вихід зі Громадської ради. Танана В.С., представник Громадської 

організації «Всеукраїнська молодіжна громадська організація «Соціалістичний 

Конгрес Молоді» був відсутній на трьох засіданнях Громадської ради без 

поважних причин (підстава для виключення підпункт 1, п.5.3 Положення про 

Громадську раду при ОДА).  

Повідомив, що 5 членів Громадської ради: Волошин Євген (Громадське 

формування з охорони громадського порядку і державного кордону 

«Ріпкинська самооборона»), Лігун Анатолій (Чернігівська обласна організація 

всеукраїнської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України»), Стельмах 

Віктор (Громадське формування з охорони громадського порядку і державного 

кордону «Самооборона Чернігівщини»), Суховерський Володимир 

(Чернігівське обласне відділення Національної всеукраїнської музичної спілки), 

Федорова Світлана (Чернігівське міське громадське об’єднання інвалідів 

«Шанс») не відвідували два засідання Громадської ради та не надали заяв щодо 

поважних причин їх відсутності. 
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Запропонував проголосувати про виключення зі Громадської ради 

Карцана В.О., Танана В.С., Багудінова О.В. та запропонував проголосувати 

щодо кожної кандидатури окремо.  

ГОЛОСУВАЛИ щодо рішення виключення Карцана В.О. зі складу 

Громадської ради: «за» — 41, «проти» — 0,  «утримались» —1.  

ГОЛОСУВАЛИ щодо рішення виключення Танана В.С. зі складу Громадської 

ради:  «за» — 43, «проти» —0, «утримались» —1.  

ГОЛОСУВАЛИ щодо рішення виключення Багудінової О.В зі складу 

Громадської ради:  «за» — 43, «проти» — 0, «утримались» —2.  

ВИРІШИЛИ: виключити Танана В.С., Карцана В.О., Багудінову О.В. зі складу 

Громадської ради на підставі п. 5.3 Положення про Громадську раду при 

Чернігівській облдержадміністрації (підпункти 1, 2, 5). 

 

2. Інформація про створення робочих груп: з вивчення ситуації, що 

склалася у відділення 11 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. 

 

СЛУХАЛИ: 

Москаленко І.І.:  Повідомив, що за ініціативи Громадської ради рішенням 

голови Чернігівської обласної ради створено дві робочі групи: з вивчення 

ситуації, що склалася у відділення 11 КЛПЗ «Чернігівська обласна 

психоневрологічна лікарня» та перспективи використання будівлі цього 

відділення, що розташована за адресою м. Чернігів, вул. Мазепи, 3 

(розпорядження від  07 вересня 2017 року № 115) та з підготовки номінаційного 

досьє для включення культурної спадщини Чернігівщини до Списку всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО (розпорядження від 15 вересня 2017 року № 120). 

Повідомив прізвища членів Громадської ради, які увійшли до складу цих 

робочих груп. 

 

3. Про звернення Громадської ради при Державній спеціалізованій 

установі «Державний фонд сприяння молодіжному житловому 

будівництву» щодо продовження терміну дії державних житлових програм, 

які адмініструє Держмолодьжитло, та відновлення їх фінансування, 

зокрема продовження фінансування Державної програми забезпечення 

молоді житлом.  

 

СЛУХАЛИ: 

Москаленко І.І.:  Повідомив, що до Громадської ради при ОДА звернулась 

Громадська рада при «Державному фонді сприяння молодіжному житловому 

будівництву»   з листом щодо підтримки продовження терміну дії державних 

житлових програм, які адмініструє Держмолодьжитло, та відновлення їх 

фінансування, зокрема продовження фінансування Державної програми 

забезпечення молоді житлом.  



 4 

Санченко О.В.: Розповів про завдання та напрями роботи Державної 

спеціалізованої установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому 

будівництву», ознайомив з порівняльним аналізом ситуації з пільговим 

кредитуванням будівництва житла в областях України. Запропонував членам 

Громадської ради підтримали звернення Громадської ради при Державній 

спеціалізованій установі «Державний фонд сприяння молодіжному житловому 

будівництву» щодо продовження терміну дії державних житлових програм, які 

адмініструє Держмолодьжитло, та відновлення їх фінансування. 

Ярошевський А.І.: Ознайомив з роботою Чернігівського регіонального 

управління Держмолодьжитло. Повідомив, що працюють, фінансуються та 

приймаються місцеві програми пільгового кредитування будівництва житла, 

натомість державні програми останні роки не фінансуються.  

ВИСТУПИЛИ: Крот С.О., Проскуріна Н.П., Балакша С.В., Демиденко В.Ю., 

Ткаченко С.М., Бойправ Б.С., Бондарєв О.А., Волощук Р.О., Ушкевич І.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 35, «проти» — 3, «утримались» — 4.  

ВИРІШИЛИ: звернутися до Верховної Ради України, Прем’єр-міністра 

України щодо продовження терміну дії державних житлових програм, які 

адмініструє Держмолодьжитло та відновлення їх фінансування. 

 

4. Про утворення комітету Громадської ради при ОДА з питань культури 

та включення голови комітету до складу президії Громадської ради. 

 

СЛУХАЛИ: 

Москаленко І.І.:  Повідомив про надходження протоколу від 4 вересня 2017 

року установчого засідання комітету з питань культури у складі: 

Приходько Володимир 

Валентинович 

Благодійний фонд «Чернігів туристичний» 

Пеняєва Вікторія 

Юріївна 

Первинна профспілкова організація № 4 

працівників закладів культури Чернігівської 

місцевої профспілки «Ніка» 

Романов Микола 

Миколайович 

Громадська організація «Чернігівський центр 

соціальної адаптації бездомних та 

безпритульних» 

Суховерський 

Володимир 

Михайлович 

Чернігівське обласне відділення Національної 

всеукраїнської музичної спілки 

Згідно протоколу засідання комітету його головою обрано Приходька В.В. 

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 Приходька В.В. на посаді голови комітету та щодо включення 

його до складу президії Громадської ради. Повідомив про пропозицію 

Соломахи С.В., який пропонує визнати таким, що не відповідає принципу 

відкритості і Регламенту Громадської ради при ОДА засідання з утворення 

комітету з питань культури від 4 вересня 2017 року. Пропонує членам 

Громадської ради, які ініціювали створення комітету, який би опікувався 

питаннями культури, провести засідання комітету з обов’язковим 
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повідомленням про час і місце його проведення усіх ініціаторів створення 

комітету. 

ВИСТУПИЛИ: Крот С.О., Проскуріна Н.П., Балакша С.В., Демиденко В.Ю., 

Ткаченко С.М., Бойправ Б.С., Бондарєв О.А., Волощук Р.О., Ушкевич І.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 33, «проти» — 3, «утримались» — 7.  

ВИРІШИЛИ: затвердити Приходька В.В. на посаді голови комітету 

Громадської ради з питань культури та ввести його до складу президії 

Громадської ради. 

 

5. Про голову комітету Громадської ради при ОДА з питань соціального 

захисту населення.  

 

СЛУХАЛИ: 

Москаленко І.І.: Повідомив, що 13 вересня на засіданні комітету з питань 

соціального захисту населення Волощук Р.О. склав повноваження голови 

комітету (підстава – заява Волощука Р.О.). У секретаря Громадської ради 

знаходиться протокол засідання комітету. До складу комітету входять Волощук 

Р.О., Ворох В.М., Сташко Б.В., Адаменко А.М. Нового голову комітету не було 

обрано. Запропонував взяти інформацію до відома, виключити Волощука Р.О. 

зі складу президії Громадської ради та доручити комітету обрати голову. 

ВИСТУПИЛИ: Соломаха С.В., Приходько В.В., Петрова Т.І., Москаленко І.І., 

Балакша С.В., Проскуріна Н.П. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 41, «проти» — 0, «утримались» — 0.  

ВИРІШИЛИ: взяти інформацію до відома про складання Волощуком Р.О. 

повноважень голови комітету з питань соціального захисту, виключити 

Волощука Р.О. зі складу президії Громадської ради. 

 

6. Про орієнтовний план роботи Громадської ради на 2017 рік. 

 

СЛУХАЛИ: 

Москаленко І.І.: Нагадав, що орієнтовний план роботи Громадської ради при 

ОДА на 2017 рік був складений згідно пропозицій комітетів Громадської ради. 

Проект орієнтовного плану роботи було розіслано для ознайомлення та надання 

пропозицій членам Громадської ради за три дні до засідання Громадської ради. 

Запропонував підтримати проект орієнтовного плану. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 41, «проти» — 0, «утримались» — 0.  

ВИРІШИЛИ: орієнтовний план роботи Громадської ради при ОДА на 2017 рік 

затвердити (додається). 

 

7. Про звернення до обласної, міських, районних, об’єднаних 

територіальних громад рад Чернігівської області щодо інформування 

депутатів, запрошених та присутніх на сесіях про суспільно значущі 

питання, які знаходяться на розгляді та контролі Громадської ради при 

ОДА.  
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СЛУХАЛИ: 

Петрова Т.І.: Запропонувала прийняти рішення: Громадська рада при ОДА 

звертатиметься до депутатського корпусу з проханням надавати (за потребою) 

час для виступу на сесії уповноваженому представнику від Громадської ради 

для інформування депутатів, запрошених та присутніх на сесіях про суспільно 

значущі питання, які знаходяться на розгляді та контролі Громадської ради при 

ОДА. Громадська рада звертатиметься з проханням включати до порядку 

денного пленарного засідання виступ уповноваженого представника 

Громадської ради.  

ВИСТУПИЛИ: Проскуріна Н.П., Волощук Р.О., Москаленко І.І., Ушкевич І.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 40, «проти» — 1, «утримались» — 0.  

ВИРІШИЛИ: підтримати ініціативу: надалі звертатися (за потребою) до 

депутатського корпусу з проханням надавати час (включати до порядку денного 

пленарного засідання) для виступу на сесії уповноваженого представника 

Громадської ради для інформування депутатів, запрошених та присутніх на 

сесіях про суспільно значущі питання, які знаходяться на розгляді та контролі 

Громадської ради при ОДА.  

 

8. Про розгляд звернень Громадської ради при Чернігівській 

облдержадміністрації за матеріалами засідання за «круглим столом» до 

голови ВРУ, Прем’єр-міністра України та Міністра МОЗ України; до 

громадських рад при обласних державних адміністраціях України щодо 

громадського обговорення медичної реформи.  

 

СЛУХАЛИ: 

Осадців І.В. : Зазначив, що вітчизняна система переробки крові руйнується, 

обласні станції переливання крові потребують сучасного обладнання. Висловив 

занепокоєння щодо темпів реалізації медичної реформи в області. Обласна 

влада має у найкоротші строки прийняти рішення щодо створення медичних 

округів. Запропонував провести засідання за «круглим столом» з цього 

питання. Запропонував підтримати резолюцію засідання за «круглим столом», 

який відбувся 26 липня 2017 року за ініціативи Громадської ради, та направити 

листи до КМУ, ВРУ та МОЗ України з рекомендаціями збільшення суми 

фінансування на 1 громадянина в рік при проведенні реформування медичної 

галузі на І етапі до 93 дол. США та щодо збільшення рівня фінансування з 

державного та місцевих бюджетів на відновлення повноцінного 

функціонування обласної станції переливання крові.  

ВИСТУПИЛИ: Проскуріна Н.П., Волощук Р.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 40, «проти» — 0, «утримались» — 1.  

ВИРІШИЛИ: направити листи до голови ВРУ, Прем’єр-міністра України та 

Міністра МОЗ України з рекомендаціями збільшення суми фінансування на 

одного громадянина в рік при проведенні реформування медичної галузі на 

першому етапі до 93 дол. США та щодо збільшення рівня фінансування з 

державного та місцевих бюджетів на відновлення повноцінного 

функціонування обласної станції переливання крові. 
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9. Про зупинення комерціалізації і відновлення виробництва 

препаратів крові в комунальному закладі «Чернігівська обласна станція 

переливання крові» Чернігівської обласної ради.  

 

СЛУХАЛИ: 

Демиденко В.Ю.: Запропонував звернутись до Державної аудиторської служби 

України з пропозицією провести перевірку  діяльності  Комунального закладу 

«Чернігівська обласна станція переливання крові» Чернігівської обласної ради 

за 2013-2017 роки стосовно ефективності, законності і доцільності витрачання 

бюджетних коштів, розпорядження і списання комунального майна, 

дотримання норм права і вимог Статуту комунального закладу «Чернігівська 

обласна станція переливання крові». Запропонував звернутись до Чернігівської 

обласної ради з проханням прийняти рішення, в якому зобов’язати керівника 

Управління охорони здоров’я ОДА здійснити заходи щодо скасування  наказу 

головного лікаря КЗ «Чернігівська обласна станція переливання крові» про 

припинення виробництва  в закладі препаратів і компонентів крові, а також 

здійснити всі необхідні заходи для відновлення цього виробництва в 

найкоротший термін. Доручити відповідним службам і підрозділам ОДА за 

участю представників громадськості розробити і подати на затвердження 

калькуляцію вартості компонентів і препаратів крові, вироблених 

Чернігівською обласною станцією переливання крові. Розглянути питання про 

дострокове розірвання контракту з головним лікарем КЗ «Чернігівська обласна 

станція переливання крові» Герасименком П. В. 

ВИСТУПИЛИ: Проскуріна Н.П., Волощук Р.О., Бойправ Б.С., Ушкевич І.В., 

Самосват В.О., Пулін В.О., Москаленко І.І., Романова Н.А., Ягодовський К.І., 

Балакша С.В., Бондарєв О.А., Герасименко П.В., Петрова Т.І., Приходько В.В., 

Пеняєва В.Ю. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» —6, «проти» — 18, «утримались» — 10.  

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято. 

 

10. Щодо складу конкурсного комітету з підготовки та проведення 

конкурсу на автобусних маршрутах загального користування, які не 

виходять за межі області. 

СЛУХАЛИ:  

Мошко В.В.: Запропонував підтримати звернення комітету промисловості, 

транспорту та зв’язку до голови ОДА щодо виключення зі складу Конкурсного 

комітету з підготовки та проведення конкурсу на автобусних маршрутах 

загального користування, які не виходять за межі області, Аношенка Ю.М. На 

думку комітету Громадської ради,  він підтримує нелегальних перевізників. 

ВИСТУПИЛИ: Бондарєв О.А., Москаленко І.І., Крот С.О., Волощук Р.О., 

Бойправ Б.С. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» —24, «проти» — 1, «утримались» — 9.  

ВИСТУПИЛИ: підтримати звернення комітету Громадської ради 

промисловості, транспорту та зв’язку до голови ОДА щодо виключення зі 

складу Конкурсного комітету з підготовки та проведення конкурсу на 
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автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі 

області, Аношенка Ю.М. та направити відповідного листа голові ОДА. 

 

11. Про звернення Координаційної ради з питань національно-

патріотичного виховання при ОДА щодо недопущення закриття філії 

«Новгород-Сіверська регіональна дирекція “Сіверська”». 

СЛУХАЛИ: 

РОМАНОВА Н.А.: Запропонувала Громадській раді при ОДА підтримати 

звернення Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання 

при ОДА щодо недопущення закриття філії «Новгород-Сіверська регіональна 

дирекція “Сіверська”». 

ВИСТУПИЛИ: Ушкевич І.К., Волощук Р.О. 

ВИРІШИЛИ: підтримати звернення та надіслати його текст всім членам 

Громадської ради. 

 

12. Різне.  

СЛУХАЛИ:  

Москаленко І.І.: Повідомив, що до Громадської ради при ОДА звернулась 

громадська організація «Громадська палата України» з пропозицією участі 

представника Громадської ради  в Асамблеї Платформи громадянського 

суспільства «Збудуємо Європу в Україні» та про згоду Демиденка В.Ю. взяти 

участь у вищезгаданому заході. 

Проскуріна Н.П. Анонсувала розширене засідання чотирьох комітетів 

Громадської ради при ОДА, де планується розглянути стан національно-

патріотичного виховання в області. 

Осадців І.В. Надав роз’яснення щодо аналізу на гормони щитовидної залози 

постраждалим від аварії на ЧАЕС. 

Москаленко І.І.:  Оголосив засідання Громадської ради закритим та подякував 

присутнім за роботу. 

 

 

Голова Громадської ради       Ігор Москаленко 

 

 

 

Секретар Громадської ради      Валентина Сапон 


