
ПРОТОКОЛ № 4
засідання Громадської ради при Чернігівській облдержадміністрації

м. Чернігів,
зала № 1 ОДА 4 березня 2015 року

Присутні:
128 членів Громадської ради при Чернігівській облдержадміністрації; заступник 
голови облдержадміністрації Лубенцов К.В., головний спеціаліст юридичного 
відділу апарату облдержадміністрації Ковальова О. В., директор Департаменту 
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Подорван А.Ф., 
представники ІГС, ЗМІ.
Відсутні: 45 членів Громадської ради.

ВИСТУПИЛИ:
Антошин В.Л.: Повідомив, що зареєструвалися 128 членів Громадської ради та 
запропонував припинити реєстрацію.
Жимолостнова Т.І.: Подякувала членам Громадської ради за зібрані кошти для 
воїнів АТО.
Петрова Т.І.: Поінформувала, що ініціативна група членів Громадської ради 
провела своє засідання 26 лютого, де було прийнято рішення ініціювати 
проведення 4 березня позачергового засідання Громадської ради згідно п. 5.21 
Положення про Громадську раду при Чернігівській облдержадміністрації. 
Підстава — заява Чернігівської міської громадської організації «Форум 
порятунку Чернігова», яка делегувала Антошина В.Л. до Громадської ради, 
щодо відкликання його з Громадської ради при облдержадміністрації та 
виключити з громадської організації. Громадська рада не наділена 
повноваженнями висловлювати своє ставлення до рішення Громадської 
організації, тому має взяти до відома цю інформацію і зафіксувати в протоколі 
виключення Антошина В.Л. з Громадської ради. Ініціативна група зібрала 60 
підписів Громадської ради під зверненням до ОДА щодо організації проведення 
позачергового засідання з порядком денним: обрання голови Громадської ради, 
створення комітетів. Звинуватила Антошина В.Л. у перевищенні своїх 
повноважень під час під час подій в обласній раді 23 лютого ц.р. та щодо 
одноосібного рішення про відміну проведення засідання Громадської ради 
26 лютого. Запропонувала Антошину В.Л. покинути місце у президії засідання. 
Звернулась до членів Громадської ради з пропозицією обрати лічильну комісію 
та обрати голову засідання, затвердити порядок денний засідання.
Антошин В.Л. Повідомив про зміни у керівництві Чернігівської міської 
громадської організації «Форум порятунку Чернігова» та заперечив легітимність 
заяви про відкликання його з Громадської ради, підписане колишнім керівником 
громадської організації. Надав підтверджуючий документ з Чернігівського 
міського управління юстиції, що він на 3 березня 2015 року очолює Чернігівську 
міську громадську організацію «Форум порятунку Чернігова». Повідомив, що
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погодив перенесення засідання Громадської ради з и.о. голови 
облдержадміністрації.
Бей O.A.: Нагадав, що очолює Чернігівську міську громадську організацію 
«Форум порятунку міста Чернігова» п’ять років і є одним з засновників. І Іазвав 
серед інших засновників Глабу A.B. та Бойправа Б.С. Зазначив, що 
Антошин В.Л. не є засновником громадської організації. Повідомив, що буде 
звертатися до органів юстиції щодо законності зміни керівництва громадської 
організації та обрання Антошина В.Л. її керівником.
Варнакова О.Ю., Балакша A. C., Пєияєва В.Ю., Балакша С.В.: Підтримали 
аргументи Антошина В.Л.
Медведський С А*,, Крог С.О., Бей O.A., Ягодовський К.І.: Підтримали 
аргументи І іетрової Т.І.
Мошко МЛІ Запропонував завершити засідання Громадської ради.
Ушкеїшч LB.: Виловив сумнів в законності розпорядження в.о. голови 
облдержадміністрації про затвердження складу Громадської ради при на 
підставі того, що додаток до розпорядження підписано керівником апарату 
облдержадміністрації.
Демиденко В.Ю.: Закликав до роботи та пошуку конструктивне рішення. 
Запропонував обрати тимчасового голову Громадської ради до з ’ясування усіх 
обставин в Чернігівській міській громадській організації «Форум порятунку 
міста Чернігова».
Соколов Ю.Ю.: Звинуватив Ушкевича І.В. у незнанні законодавства. Висловив 
сумніви щодо перспектив роботи Громадської ради. Заявив, що покидає 
засідання Громадської ради.
Жнчолос! нова С.К.: Посилаючись на аргументи Ушкевича І.В., запропонувала 
розпочати процес створення нової Громадської ради при облдержадміністрації. 
Маленький Є.В.: Зазначив, що поспіль друге засідання Громадської ради 
проходить неефективно. Необхідно з ’ясувати ситуації щодо 4M І О «Форум 
порятунку міста Чернігова». Згадав заяву Антошина на минулому засіданні 
щодо 100 доларів за голосування за певну кандидатуру на голову Громадської 
ради та заявив про необхідність надати докази або її спростувати.
Крот С.О.: Звернув увагу на моральний аспект колізії навколо голови 
Громадської ради та звернувся до Антошина В.Л. з пропозицією надати 
пояснення щодо інциденту в обласній раді 23 лютого ц.р.
Антошин В.Л. : Надав інформацію щодо інциденту у обласній раді 23 лютого та 
заявив, що він став об’єктом спланованої провокації.
їїетроваТ.І.: Звинуватила Антошина В.Л. у тому, що він діяв в обласній раді від 
імені Громадської ради не маючи на те повноважень.
Антошин В.Л.: Заперечив, що він під час подій в обласній раді представляв 
Громадську раду. Заявив, що події в облраді —  це спроба дестабілізувати 
ситуацію в Громадській раді та закликав всіх до роботи, вирішення актуальних 
проблем сьогодення. Розповів про свою роботу як голови Громадської ради у 
вирішенні питань подальшої долі залізничної лікарні та з інших питань.
Мороз В.І.: Запропонував обрати лічильну комісію та розпочати роботу 
засідання.
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Антошин В.Л.: Висловив сумнів у наявності кворуму та запропонував провести 
перереєстрацію,
Зі ні н Д.О.:. Заявив, що Антошин В.Л. не є легітимним головою Громадської 
ради та запропонував провести позачергове засідання 6 березня,
Осадідв ї,В.:Заперечив аргументи Зініна Д.О. та закликав працювати згідно 
Положення про Громадську раду. Запропонував Антошину В.Л,, як голові 
1 'ромадської ради, ініціювати проведення чергового засідання Громадської ради. 
Антошин ВЛ . :  Запропонував провести наступне засідання Громадської ради у 
середу 11 березня о 15:00 год,
Демченко В,Ю.: Заявив, що рішення про проведення засідання має приймати 
четверта частина членів Громадської ради.
Петрова ГЛ.: Зазначивши, що частина членів Громадської ради покинула залу, 
кворуму відсутній, запропонувала згідно норми про позачергове засідання 
прийняти рішення про проведення позачергового засідання 11 березня о 16:00 
і т>д. не менше ніж 44 голосами присутніх членів Громадської ради, 
ГОЛОСУВАЛИ; «за» ....46,
Антошин В.Л.: Запропонував провести наступне засідання Громадської ради у 
середу І І березня о 15:00 год,
ГОЛОСУВАЛИ: «за»....21. 7
ВИРІШ ИЛИ:
Провести позачергове засідання Громадської ради 11 березня о 16:00 год.

В.Л. Антошин 

В,В. Сапон


