
ПРОТОКОЛ 

установчих зборів інститутів громадянського суспільства для формування 

складу Громадської ради при Чернігівській облдержадміністрації 

  

м. Чернігів, зала № 1 ОДА      19 березня 2019 року 

ПРИСУТНІ:  136 кандидати на членство у новому складі Громадської раді при 

Чернігівській облдержадміністрації (список додається), заступник голови  

облдержадміністрації Н.А. Романова, директор Департаменту інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації Слезко І.І., 

представники ЗМІ. 

Відкрила установчі збори уповноважений представник ініціативної групи з 

підготовки установчих зборів з формування нового складу Громадської ради при 

облдержадміністрації Проскуріна Н.П. 

Вів збори Москаленко І.І. представник Федерації профспілкових організацій 

Чернігівської області. 

 

Порядок денний: 

1. Вступне слово представника керівництва облдержадміністрації. 

2. Звіт голови ініціативної групи з підготовки установчих зборів з формування 

нового складу Громадської ради при облдержадміністрації про роботу з 

підготовки установчих зборів. 

3. Обрання лічильної комісії, голови зборів, секретаря. 

4. Визначення чисельності складу Громадської ради при облдержадміністрації. 

5. Обрання складу Громадської ради при облдержадміністрації. 

6. Обрання складу робочої групи з підготовки першого засідання Громадської 

ради. 

 

 

I. Вступне слово заступника голови  

СЛУХАЛИ:  

Романова Н.А.: Привітала представників ІГС, учасників установчих зборів, 

висловила надію на плідну співпрацю між владою та громадськістю та побажала 

Громадській раді зберегти свій склад до кінця дворічного терміну робити. 

 

II. Звіт представника ініціативної групи з підготовки установчих зборів з 

формування нового складу Громадської ради при облдержадміністрації про 

роботу з підготовки установчих зборів. 

СЛУХАЛИ:  

Проскуріна Н.П.: Ініціативну групу з підготовки установчих зборів з формування 

нового складу Громадської ради створено 20 грудня 2018 року 

облдержадміністрацією (склад затверджено заступником голови ОДА Наталією 

Романовою) у складі 14 осіб, 10 з яких є представниками ІГС. 

10 січня на першому засіданні ініціативної робочої групи обрано голову, 

секретаря ініціативної групи та відповідальну особу. Головою ініціативної групи 

обрано Наталію Проскуріну, секретарем та відповідальною особою Валентину 

Сапон. Було визначено орієнтовну дату, часу та місця проведення установчих 



 2 

зборів, затверджено повідомлення про дату, час, місце проведення 

установчих зборів, зразків заяви та додатків до неї.  

Ініціативною групою проведено відповідну підготовчу роботу: 

розповсюджено інформацію щодо підготовки установчих зборів у електронних 

ЗМІ, розіслано членам Громадської ради та іншим ІГС. 

З 15 січня по 11 лютого члени ініціативної групи приймали документи від 

ІГС на участь їх представників в установчих зборах.  

11 лютого на засіданні ініціативної групи було констатовано, що на 17:00 

годину  подано 153 пакети документів. 

З 12 лютого по 15:00 год 6 березня тривала перевірка документів, надсилання 

повідомлень про виявлені недоліки та перевірка виправлених документів. 

6 березня на останньому засіданні ініціативної групи за підсумками 

обговорення та голосування затверджено 

 список учасників установчих зборів - кандидатів до нового складу 

Громадської ради при Чернігівській облдержадміністрації (149 осіб) 

 список представників інститутів громадянського суспільства, яким 

відмовлено в участі в установчих зборах. 

Чотирьом представникам ІГС відмовлено в участі в установчих зборах з 

формування нового складу Громадської ради при облдержадміністрації на 

підставі невідповідності пакетів документів, які були надані ІГС ініціативній 

групі, вимогам, визначеним постановою КМУ від 3 листопада 2010 року № 996.  

Уточнено дату проведення установчих зборів з  формування нового складу 

Громадської ради, збори перенесені з 13 на  19 березня 2019 року. 

7 березня оприлюднено на сайті ОДА та розіслано на електронні адреси 

кандидатів до складу Громадської ради  

списки учасників установчих зборів та представників інститутів 

громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах (4 

особи).  

На сайт ОДА також опубліковано  біографічні довідки кандидатів та 

інформації про результати діяльності інститутів громадянського суспільства, які 

делегували своїх представників для участі в установчих зборах. 

Таким чином, вимоги постанови КМУ від 3 листопада 2010 року № 996 щодо 

порядку підготовки установчих зборів дотримано.  

 

III. Обрання лічильної комісії, голови  зборів, секретаря. 

СЛУХАЛИ: 

Проскуріна Н.П.: Запропонувала надавати пропозиції щодо численності 

персонального складу лічильної комісії. 

Оголосила пропозиції щодо кількісного складу: 5 чол. та 7 чол.  

ГОЛОСУВАЛИ: щодо обрання до складу лічильної комісії 5 чол.: «за» — 130, 

«проти» — 1,  «утримались» — 5. 
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Оголосила пропозиції щодо персонального складу: Волощук Р.О., 

Трофименко І.В., Ягодовський К.І., Шубенко О.М., Бойправ Б.С. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» — одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: обрати лічильну комісію у складі 5 осіб, персонально: 

Волощук Р.О., Трофименко І.В., Ягодовський К.І., Шубенко О.М., Бойправ Б.С. 

 

СЛУХАЛИ: 

Проскуріна Н.П.: Запропонувала надавати пропозиції щодо обрання голови 

установчих зборів. Озвучила пропозиції, які надійшли: Москаленко І.І., 

Проскуріна Н.П., Ушкевич І.В. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

Щодо кандидатури Москаленка І.І.: «за» — 84. 

ВИРІШИЛИ: не голосувати щодо інших кандидатур та обрати головою 

установчих зборів Москаленка І.І. 

 

СЛУХАЛИ: 

Москаленко І.І.:  Запропонував надавати пропозиції щодо секретаря установчих 

зборів, оголосив надану пропозицію: обрати секретарем установчих зборів 

Адаменко А.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 114, «проти» — 0, «утримались» — 16. 

ВИРІШИЛИ: обрати секретарем установчих зборів Адаменко А.М. 

 

7. Обрання складу Громадської ради при облдержадміністрації. 

 

СЛУХАЛИ: 

Москаленко І.І.: Повідомив, що зареєстровано 136  учасників установчих зборів 

кандидатів до складу Громадської ради. Відсутні 13 кандидатів до складу 

Громадської ради, з них  4 надали заяви до установчих щодо поважних причин їх 

відсутності на зборах. Запропонував надавати пропозиції щодо кількості 

Громадської ради при Чернігівській ОДА.  

ВИСТУПИЛИ: 

Волощук Р.О.: Згідно Типового положення про громадську раду на установчих 

зборах обираються члени громадської ради з числа присутніх делегованих ІГС 

кандидатів. 

Проскуріна Н.П. Нагадала, що до складу Громадської ради у 2017 році були 

обрані кандидати, які не змогли взяти участь в установчих зборах з поважних 

причин (лікарняний тощо). 

Москаленко І.І.: Запропонував голосувати щодо першої пропозиції: визначити 

склад Громадської ради у кількості 136 осіб (тобто кількість кандидатів, які 

особисто присутні на установчих зборах). 

 

ГОЛОСУВАННЯ: «за»— 94 , «проти» — 18, «утримались» — 21. 
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ВИРІШИЛИ: визначити склад Громадської ради у кількості 136 осіб. 

 

IV. СЛУХАЛИ: Обрання складу робочої групи з підготовки першого 

засідання Громадської ради. 

 

Москаленко І.І.: Запропонував надавати пропозиції щодо порядку  голосування 

щодо обрання персонального складу Громадської ради. 

Антошин В.Л.: Запропонував голосувати за обрання персонального складу 

Громадської ради у 136 осіб  списком. 

Демиденко В.Ю.: Запропонували обрати до складу Громадської  ради всіх 

присутніх на установчих зборах кандидатів 136 осіб. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за»— 136.  

ВИРІШИЛИ: Затвердити персональний склад Громадської ради у складі 136 осіб 

(список додається). Відмовити у входженні до складу Громадської ради 

13 кандидатам до складу Громадської ради (список додається) на підставі того, 

що вони особисто не були  присутні на установчих зборах. 

 

V. Обрання складу робочої групи з підготовки першого засідання 

Громадської ради. 

СЛУХАЛИ: 

Москаленко І.І.:  запропонував створити робочу групу у складі 8 осіб. 

ВИСТУПИЛИ: 

Демиденко В.Ю.: Поцікавився, які завдання має виконувати робоча група. 

Москаленко І.І.: Робоча група має визначити дату 1-го засідання та підготувати 

проект порядку денного засідання.  

Крот С.О. Запропонував не обмежувати кількісний склад робочої групи і 

включити до неї всіх бажаючих. 

Москаленко І.І.: Запропонував надавати пропозиції щодо складу робочої групи.  

Озвучив прізвище 12 кандидатів до Громадської ради та двох представників 

Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» —134, «проти» — 0, «утримались» — 2. 

 

УХВАЛИЛИ: створити робочу групу з підготовки проекту Положення про 

Громадську раду при Чернігівській ОДА та підготовку 1-го засідання Громадської 

ради при Чернігівській ОДА у складі 14 осіб: 

 

1.  Антошин  

Вадим Леонідович  

представник Громадської організації «Єдиний 

Чернігів»; 

2.  Демиденко 

Володимир 

Юрійович 

представник Антикорупційної Громадської Спілки 

«СОВІСТЬ»; 

3.  Жимолостова  представник профспілкової організації 
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Світлана Кузьмінічна «Чернігівська профспілка підприємців «Єдність»; 

4.  Кириченко 

Владислав 

Віталійович 

представник Міської громадської організації 

«Чернігівський яхт-клуб»;  

5.  Кохан  

Наталія Федорівна 

представник Чернігівської обласної профспілкової 

організації всеукраїнської професійної спілки 

«СТОЛИЦЯ -РЕГІОНИ»;   

6.  Москаленко  

Ігор Іванович 

представник Федерації профспілкових організацій 

Чернігівської області; 

7.  Мошко  

Віктор Васильович 

представник Чернігівської обласної організації 

роботодавців автомобільного транспорту 

«Облавтотранс»; 

8.  Пась  

Василь Іванович 

представник Асоціації підприємств 

автомобільного транспорту «Чернігівтрансавто»; 

9.  Проскуріна  

Наталія Павлівна  

представник Громадської організації «Чернігівська 

Дія»; 

10.  Родимченко  

В’ячеслав 

Володимирович 

представник Громадської організації 

«Волонтерський Центр «Єдність»; 

11.  Самосват  

Валерій Олексійович 

представник Громадської організації «Спілка 

учасників бойових дій, ветеранів військової 

служби та правоохоронних органів Чернігівської 

області»; 

12.  Седячко  

Валентина 

Миколаївна 

представник Громадської організації «ДАРА»; 

13.  Слезко  

Ігор Іванович 

директор Департаменту інформаційної діяльності 

та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації 

14.  Сапон  

Валентина Василівна 

головний спеціаліст Департаменту інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації 

Москаленко І.І.: Оголосив установчі збори закритими. 

 

Голова зборів          І. Москаленко 

 

Секретар          А. Адаменко  

 


