
ПРОТОКОЛ
засідання ініціативної групи Громадської ради при Чернігівській

ЯВ! • о • • •облдержадміністрації

м. Чернігів, зала № 1 ОДА 1 квітня 2015 року
■ч?

Присутні: 52 члена Громадської ради при Чернігівській облдержадміністрації, 
представники ІГС, ЗМІ.
Відсутні: 121 член Громадської ради.

Порядок денний:
1. Призначення дати засідання Громадської ради.

ВИСТУПИЛИ:
Антошин В.Л.: Повідомив, члени Громадської ради (44 підписи) звернулися до 
нього як до голови Громадської ради щодо проведення засідання Громадської 
ради. Але на початок засідання зареєструвалися 52 членів Громадської ради, 
отже відсутній кворум і засідання Громадської ради не може бути проведене. 
Запропонував провести засідання ініціативної групи та визначитися з датою 
проведення засідання Громадської ради. Повідомив, що згідно внесених змін до 
Єдиного реєстру громадських об’єднань, Чернігівську міську громадську 
організацію «Форум порятунку міста Чернігова» очолює він, Антошин В.Л. 
Ягодовський К.І.: Висловив зауваження щодо заяви членів Громадської ради, 
яку підписали 44 члени Громадської ради, яка стала підставою для 
сьогоднішнього засідання (відсутній протокол засідання ініціативної групи, у 
заяві не вказана дата проведення позачергового засідання Громадської ради). 
Ясочко Р.К.: Зауважила, що не закрито перше засідання Громадської ради, 
отже може йти мова тільки про позачергове засідання Громадської ради. 
Балакша С.В.: Закликав членів Громадської ради не вишукувати незначні 
недоречності, зокрема щодо відсутності протоколу засідання ініціативної 
групи, а працювати. Заявив, що Громадська рада має або працювати, або 
припинити своє існування.
Опришко В.Г.: Запропонував членам Громадської ради перестати
обговорювати питання легітимності голови Громадської ради. Обрати голову 
сьогоднішніх зборів та працювати. Висловився за проведення на наступному 
тижні засідань комітетів Громадської ради, про створення яких заявлено 
членами Громадської ради, та про необхідність зменшення кількості комітетів. 
Голови комітетів мають представити своє бачення діяльності комітету. Після 
засідань комітетів, обрання їх голів, необхідно провести засідання Громадської 
ради, де обрати першого заступника голови Громадської ради.
Крот С.О.: Назвав незрозумілою ситуацію у Чернігівській міській громадській 
організації «Форум порятунку міста Чернігова» щодо зміни керівництва та 
позиції її членів, які змінили свою позицію щодо Антошина В.Л. Заявив, що з 
обранням Антошина В.Л. головою Громадської ради, робота Громадської ради 
заблокована.
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Антошин В.Л.: Закликав членів Громадської ради до порозуміння.
Демиденко В.Ю.: Запропонував припинити дискусію та почати працювати: 
обрати головуючого засідання ініціативної групи, лічильну комісію та 
визачити дату наступного засідання Громадської ради. Закликав членів 
Громадської ради до самоорганізації. Проводити засідання комітетів та їх 
обирати. За зразок переліку комітетів запропонував взяти структуру 
облдержадміністрації „чи Європарламенту. Одним з ключових комітетів 
Громадської ради вважає не створений комітет з кадрової політики. 
Запропонував обрати головуючим засідання Антошина В.Л.
Надирова Н.Г.: Наголосила, що комітети мають створюватися, виходячи з 
компетенції членів Громадської ради, не з огляду на структуру 
облдержадміністрації чи Європарламенту. Запропонувала підтримати 
пропозицію іншої ініціативної групи Громадської ради про проведення 22 
квітня засідання Громадської ради. А до цього часу доопрацювати Положення 
про Громадську раду та підготувати проект Регламенту роботи Громадської 
ради.
Скоробагатько М.І.: Зауважив, що зважаючи на існування у складі
Громадської ради двох груп, існує загроза зриву її роботи. Отже Громадській 
раді необхідно визначитися щодо довіри Антошину B.JI. як голові Громадської 
ради.
Корнієнко І.М.: Закликав припинити сварки у Громадській раді.
Бей O.A.: Зазначив, що у нього є питання до Антошина В.Л., як до голови 
Громадської ради, але необхідно зосередитись на проблемах, а потім 
визначатися з головою Громадської ради. Необхідно створити ініціативну 
групу і працювати над проектами Положення, Регламенту, залучаючи до цього 
всіх членів Громадської ради.
Антошин B.JI.: Запропонував членам Громадської ради підтримати
пропозицію про проведення засідання ініціативної групи.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -44, «проти» -  0, «утримались» -  1.
ВИРІШИЛИ: вважати засідання сьогоднішнє засідання (1 квітня ц.р.) 
засіданням ініціативної групи Громадської ради.
Антошин В.Л.: Запропонував визначитися щодо пропозиції Демиденка В.Ю. 
щодо обрання головуючим засідання Антошина В.Л.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -  32, «проти» -  1, «утримались» -  5.
ВИРІШИЛИ: обрати головуючим засідання ініціативної групи Антошина В.Л. 
Антошин В.Л.: Запропонував визначитися щодо дати засідання Громадської 
ради. Запропонував — 22 квітня ц.р.
Ромашко О.Л.: Запропонував провести засідання 8 квітня 2015 року.
Надирова Н.Г.: Запропонувала підтримати дату проведення Громадської ради 
22 квітня, яку запропонувала інша ініціативна група на своєму засіданні 25 
березня.
Антошин В.Л.: Запропонував провести засідання Громадської ради 22 квітня та 
забезпечити широке його анонсування. До цього часу підготувати проект 
Регламенту роботи Громадської ради, проект бланку Громадської ради, 
погодити зміни до Положення про Громадську раду (згідно з зауваженнями
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юридичного відділу апарату облдержадміністрації), підготувати проект 
Меморандуму співпраці Громадської ради з місцевими ЗМІ. Закликав членів 
Громадської ради визначитися щодо членства в комітетах. Також необхідно 
підготувати проект рішення Громадської ради щодо подальшої долі колишньої 
залізничної лікарні. Запропонував присутнім визначитися щодо надання йому 
повноважень звернутися, як голові Громадської ради, до Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України щодо передачі колишньої залізничної лікарні Державному науково- 
випробувальному центру Збройних Сил України.
Крот С.О.: Зауважив, що Антошин В.Л. може звернутися до Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України щодо передачі залізничної лікарні тільки як представник громадської 
організації, яку він представляє, а не від імені Громадської ради.
Демиденко В.Ю.: Запропонував не передавати лікарню, а ініціювати створення 
на її базі реабілітаційного центру для воїнів АТО.
Антошин В.Л.: Зауважив, що подібна пропозиція не враховує питання
фінансування. Тоді як Державний науково-випробувальний центр Збройних Сил 
України забезпечить необхідне фінансування роботи закладу.
Пась В.І.: Запропонував членам Громадської ради визначитися щодо
проведення 22 квітня ц.р. чергового засідання Громадської ради (третьої 
завершальної частини першого засідання).
ГОЛОСУВАЛИ: «за» -більшість, «проти» -  1, «утримались» -  0.
ВИРІШ ИЛИ: ініціювати проведення /2 2  квітня чергового засідання
Громадської ради (третьої завери іал ьноїчасти н и першого засідання).

Голова засідання 

Секретар

ВЛ . Антошин 

В.В. Сапон
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