
ПРОТОКОЛ 

засідання ініціативної групи Громадської ради  

при Чернігівській облдержадміністрації 
 

м. Чернігів, зала № 1 ОДА          26 лютого 2015 року 
 

Присутні: 51 член Громадської ради при Чернігівській облдержадміністрації. 

Відсутні:  122 члени Громадської ради. 

ВИСТУПИЛИ:  

Бей О.А.: Заявив про рішення Чернігівської міської громадської організації 

«Форум порятунку міста Чернігова», яка делегувала Антошина В.Л. до 

Громадської ради, відкликати його з Громадської ради при 

облдержадміністрації. Повідомив, що відповідний лист направлено в.о. голови 

облдержадміністрації. 

Жимолостнова С.К.: Запропонувала скористатися правом ініціювати 

проведення позачергового засідання Громадської ради згідно п. 5.21 Положення 

про Громадську раду при Чернігівській облдержадміністрації в разі якщо вимогу 

підтримає не менше чверті дійсних членів Громадської ради. 

Петрова Т.І.: Зачитала проект заяви про ініціювання позачергового засідання 

Громадської ради та запропонувала членам Громадської ради її підписати. 

Зазначила, що на позачерговому засіданні пропонується на підставі п. 4.7 та 

п. 5.4 Положення про Громадську раду при Чернігівській облдержадміністрації 

та п.10 Типового положення про громадську раду згідно заяви громадської 

організації, яка рекомендувала Атошина В.Л. до Громадської ради, про його 

відкликання зі складу Громадської ради, обрати нового голову Громадської ради. 

Проскуріна Н.П.: Запропонувала присутнім зареєструватися та обрати голову 

засідання ініціативної групи Громадської ради, який має підписати протокол 

засідання. Запропонувала обрати головою засідання Петрову Т.І. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» – 46, «проти» – 4, «утримались» – 1. 

ВИРІШИЛИ: Обрати головою засідання ініціативної групи Петрову Т.І.   

Малецький Є.В. Звинуватив Антошина В.Л. у самовільному, одноосібному 

рішенні про відміну засідання Громадської ради 26 лютого та його перенесення 

на невизначений термін. 

Проскуріна Н.П.: Запропонувала присутнім членам Громадської ради 

підтримати ініціативу про проведення позачергового засідання Громадської ради 

у середу 4 березня 2015 року о 16:00 годині в залі № 1 облдержадміністрації з 

порядком денним: обрання голови Громадської ради; створення комітетів.  

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» – 51, «проти» – 0, «утримались» – 0. 

ВИРІШИЛИ: 

Ініціювати проведення позачергового засідання Громадської ради у середу 

4 березня 2015 року о 16:00 годині в залі № 1 облдержадміністрації та 

звернутися з цього приводу з відповідною заявою до в.о. голови 

облдержадміністрації. 
 

Голова засідання         Т.І. Петрова 
 

Секретар          В.В. Сапон 


