
ПРОТОКОЛ № 5 

засідання Громадської ради при Чернігівській облдержадміністрації 

  

м. Чернігів, 

зала № 1 ОДА           27 травня 2015 року 

 

Присутні:  

99 членів Громадської ради; директор Департаменту інформаційної діяльності 

та комунікацій з громадськістю Подорван А.Ф., представники ІГС, ЗМІ. 

Відсутні:  

72 члена Громадської ради. 

 

Вів засідання: Антошин В.Л., голова Громадської ради. 

 

Лічильна комісія: Балакша А. С., Мошко В.В., Ромашко О.Л., Опришко В.Г., 

Тимошенко С.М. 

Регламент засідання: виступи — до 3 хв. 

 

Порядок денний  

1. Розгляд проектів звернень Громадської ради, підготовлених комітетом 

справедливості та порятунку міста Чернігова Громадської ради. 

2. Затвердження голів комітетів Громадської ради при ОДА.  

3. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 

Антошин В.Л.: Повідомив, що до Громадської ради надійшло звернення від 

Чернігівського благодійного фонду «Поліський оберіг» про відкликання зі 

складу Громадської ради Білогури В.О. у зв’язку з тим, що він перебуває на 

посаді державного службовця. Також повідомив про смерть члена Громадської 

ради, представника громадської організації «Ніжинська правозахисна група» 

Науменка М.М. Запропонував виключити Білогуру В.О. та Науменка М.М. зі 

складу Громадської ради та вшанувати пам'ять Науменка М.М. хвилиною 

мовчання. 

ВИРІШИЛИ: взяти до відома та виключити зі складу Громадської ради 

Білогуру В.О. та Науменка М.М. 

 

Антошин В.Л.: Повідомив, що нині до складу Громадської ради входить 171 

особа. Запропонував затвердити порядок денний засідання: 

1. Внесення змін до Положення про Громадську раду при ОДА (у зв’язку з 

вимогами постанови КМУ від 8 квітня 2015 року № 234 «Про внесення змін 

до постанов КМУ від 05 листопада 2008 року № 976 та від 03 листопада 2010 

року № 996»).  

2. Затвердження голів комітетів Громадської ради при ОДА.  

3. Вибори заступників голови Громадської ради при ОДА.  

4. Вибори президії Громадської ради при ОДА.  
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5. Затвердження орієнтовного плану роботи Громадської ради при ОДА на 

2015 рік.  

6. Різне. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Крот С.О.: Запропонував розглянути першим питанням проекти звернень, що 

підготовлені комітетом справедливості і порятунку Чернігова та передані голові 

Громадської ради. 

Проскуріна Н.П.: Запропонувала перше питання порядку денного зняти з 

розгляду, так як зміни до Положення про Громадську раду при ОДА  готувалися 

кулуарно, без залучення членів Громадської ради та у зв’язку з необхідністю 

отримання роз’яснень КМУ та щодо очікуваних найближчим часом перехідних 

положень до постанови КМУ від 8 квітня 2015 року № 234. Запропонувала 

поставити свою пропозицію на голосування. 

Опришко В.Г.: Запропонував у зв’язку з виходом постанови КМУ від 8 квітня 

2015 року № 234 Громадській раді саморозпуститися та розпочати процес 

створення нової Громадської ради згідно змін до Типового положення про 

громадську раду. 

Балакша С.В.: Нагадав, що проект змін до Положення про Громадську раду був 

розісланий членам Громадської ради і у них була можливість надати до нього 

свої пропозиції. Громадська рада доручала Антошину В.Л. внести зміни у 

Положення про Громадську раду. У постанови КМУ від 8 квітня 2015 року 

№ 234 немає вимоги розпустити діючі та створити нові громадські ради. 

Зазначив, що обмеження кількісного складу громадських рад до 35 осіб — це 

намагання створити кишенькові громадські ради. Ця норма має бути обговорена 

і необхідно написати листа з цього питання. Щодо заборони депутатам входити 

до складу громадських рад, запропонував Громадській раді розібратись з цим 

питанням пізніше. 

Ягодовський К.І.: Підтримав пропозицію зняти перше питання з розгляду. 

Підготовлений проект змін до Положення про Громадську раду суперечить 

старій та новій редакції Типового положення про громадську раду. Необхідно 

вносити або всі зміни, або ніяких. 

Лумінський Р.Й.: Запропонував проекти звернень, які підготовлені комітетом 

справедливості і порятунку Чернігова, зокрема щодо про відмови комунального 

підприємства надати інформацію на запит, розглянути першим питанням. 

Антошин В.Л.: Нагадав, що постанова КМУ від 8 квітня 2015 року № 234 

розсилалась членам Громадської ради завчасно. Було вирішено внести зміни до 

Положення про Громадську раду. Проект змін до Положення про Громадську 

раду розсилався. Положення, які суперечать постанові КМУ від 8 квітня 2015 

року № 234 пізніше розгляне робоча група з підготовки Регламенту роботи 

Громадської ради. Також варто почекати роз’яснень КМУ. Зазначив, що вважає 

обмеження кількісного складу Громадської ради порушенням прав ІГС. Ця 

норма буде чинна для нової Громадської ради при ОДА. 



 

 

3 

3 

Антошин В.Л.: Запропонував визначитися щодо внесення питання до порядку 

денного засідання: щодо розгляду проектів звернень, підготовлених комітетом 

справедливості і порятунку Чернігова. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» — 73, «проти» — 0, «утримались» — 1. 

ВИРІШИЛИ: внести питання розгляду проектів звернень Громадської ради, 

підготовлених комітетом справедливості і порятунку Чернігова, до порядку 

денного засідання Громадської ради.  

 

Антошин В.Л.: Запропонував визначитися щодо виключення питання внесення 

змін до Положення про Громадську раду при ОДА (у зв’язку з вимогами 

постанови КМУ від 8 квітня 2015 року № 234 «Про внесення змін до постанов 

КМУ від 05 листопада 2008 року № 976 та від 03 листопада 2010 року № 996») з 

порядку денного. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» — 62, «проти» — 0, «утримались» — 10. 

ВИРІШИЛИ: виключити питання внесення змін до Положення про Громадську 

раду при ОДА з порядку денного засідання. 

Антошин В.Л.: Запропонував визначитися щодо пропозиції Опришка В.Г. щодо 

саморозпуску Громадської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» — 6. 

ВИРІШИЛИ: рішення про саморозпуск не прийнято.  

 

I. Розгляд проектів звернень Громадської ради, підготовлених комітетом 

справедливості і порятунку Чернігова. 

СЛУХАЛИ: 

Крот С.О.: Повідомив, що комітетом справедливості і порятунку міста 

Чернігова підготовлені звернення з трьох питань. 

Демиденко В.Ю.: Щодо першого звернення повідомив, що Антикорупційна 

громадська спілка «СОВІСТЬ» отримала листа за підписом директора 

Лікувально-профілактичного закладу «Обласний центр екстреної медичної 

допомоги та медицини катастроф» Чернігівської обласної ради, у якому їй 

відмовлено у отриманні інформації на запит згідно вимог Закону України «Про 

доступ до публічної інформації». Запит стосувався витрачання бюджетних 

коштів. Запропонував Громадській раді звернутися з приводу цього порушення 

законодавства до начальника Управління охорони здоров’я ОДА та голови 

Чернігівської обласної ради аби спонукати комунальне підприємство надати 

необхідну інформацію. 

ВИСТУПИЛИ: 

Проскуріна Н.П.: Запропонувала зачитати текст звернення. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» — 75. 

ВИРІШИЛИ: звернутися від імені Громадської ради до начальника Управління 

охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації та голови 

Чернігівської обласної ради з приводу порушення Закону України «Про доступ 

до публічної інформації» Лікувально-профілактичним закладом «Обласний 

центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Чернігівської 

обласної ради. 
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СЛУХАЛИ: 

Крот С.О.: Запропонував Громадській раді підтримати ініціативу комітету 

справедливості і порятунку міста Чернігова про передачу бази відпочинку 

працівників прокуратури (м. Чернігів, вул. Київське шосе, 2-б) у комунальну 

власність.  

ВИСТУПИЛИ: 

ДОВБАХ В.О.: Поцікавився, чи вивчалось комітетом питання можливостей 

фінансування бази з місцевого бюджету. 

Крот С.О.: Так, вивчалось. 

Кужельний А.В.: Поцікавився, які види спорту розвиватимуться у цьому 

закладі. Зауважив, що комітет з питань фізичної культури та спорту Громадської 

ради, не був залучений до розгляду цього питання. 

Опришко В.Г.: Зауважив, що з огляду на те, що комітет з питань фізичної 

культури та спорту не вивчав це питання, звернення потребує доопрацювання.  

Шуман Е.П.: Зауважив, до розгляду серйозних питань мають долучатись всі 

комітети Громадської ради. 

Крот С.О.: Зазначив, що необхідно забрати об’єкт у комунальну власність, а 

потім обговорювати його подальше використання. 

Антошин В.Л.: Запропонував комітетам вивчити це питання. 

Ясенчук О.А.: Зазначив, що в області є кошти на утримання цього об’єкту. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» — 70. 

ВИРІШИЛИ: підтримати ініціативу комітету справедливості і порятунку міста 

Чернігова про передачу бази відпочинку працівників прокуратури (м. Чернігів, 

вул. Київське шосе, 2-б) у комунальну власність.  

 

СЛУХАЛИ: 

Крот С.О.: Запропонував Громадській раді підтримати ініціативу Федерації 

плавання Чернігівської області та спортивного клубу з плавання «Давнє місто — 

без зірок» (NO STARS) щодо створення в м. Чернігові на базі спортивного 

клубу NO STARS дитячо-юнацької спортивної школи з плавання та звернутися з 

цього приводу до Чернігівського міського голови, депутатів. Також просити 

розглянути питання надання школі необхідного фінансування з міського 

бюджету. 

ВИСТУПИЛИ: 

Кужельний А.В.: Запитав на якій буде працювати майбутня спортивна школа. 

Крот С.О.: На базі міського басейну. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» — 53. 

ВИРІШИЛИ: підтримати ініціативу Федерації плавання Чернігівської області 

та спортивного клубу з плавання «Давнє місто — без зірок» (NO STARS) щодо 

створення в м. Чернігові на базі спортивного клубу NO STARS дитячо-юнацької 

спортивної школи з плавання  

 

II. Затвердження голів комітетів Громадської ради при ОДА. 

СЛУХАЛИ: 
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Антошин В.Л.: Повідомив, що відбулись засідання 23 комітетів Громадської 

ради, де були обрані їх голови. Запропонував голосувати за їх затвердження 

списком. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» — 86. 

ВИРІШИЛИ:  затвердити голів комітетів списком. 

Антошин В.Л.: Зачитав список 23 голів комітетів. Повідомив, що не відбулось 

засідання 3 комітетів: комітету з питань екології та природних ресурсів, 

комітету з питань житлово-комунального господарства та будівництва, комітету 

з питань соціальної політики, соціального захисту населення. Запропонував 

затвердити списком голів 23 комітетів. 

ГОЛОСУВАЛИ:  «за» — 80, «проти» — 2, «утримався» — 1. 

ВИРІШИЛИ:  затвердити голів комітетів (список додається). 

 

III. Обрання заступників голови Громадської ради. 

СЛУХАЛИ: 

Антошин В.Л.: Зазначив, що Громадська рада не внесла зміни до свого 

Положення. Отже діюча норма — голови комітетів є заступниками голови 

Громадської ради, що суперечить Постанові КМУ від 8 квітня № 234. 

ВИСТУПИЛИ: 

Глаба А.В.: Зауважив, що зміни до Типового положення про громадську раду не 

мають стосуватися Громадської ради при ОДА, яка була створена раніше аніж 

прийняті зміни. 

Демиденко В.Ю.: Підтримав точку зору Глаби А.В. 

Антошин В.Л.: Запропонував зняти питання обрання заступників голови та 

складу президії з розгляду засідання та розглянути їх на наступному засіданні 

Громадської ради. Запропонував членам Громадської ради ще раз опрацювати 

постанову КМУ від 8 квітня 2015 року № 234 та надати свої пропозиції до 

Положення про Громадську раду при ОДА секретарю Громадської ради. На 

наступному засіданні внести зміни до Положення про Громадську раду при 

ОДА. 

Демиденко В.Ю.: Зауважив, що необхідно обирати заступників та президію на 

цьому засіданні, звинуватив Антошина В.Л. у особистій зацікавленості щодо 

відкладення розгляду цього питання. 

Ягодовський К.І.: Запропонував на засіданні обрати президію, а заступників 

голови — на наступному. 

Антошин В.Л.: Зауважив, що важливо не порушувати постанову КМУ  від 8 

квітня 2015 року № 234. 

Опришко В.Г.: Запропонував зняти питання виборів з порядку денного. 

Антошин В.Л.: Запропонував визначитися щодо зняття питання виборів 

заступників та складу президії з порядку денного засідання. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 38, «проти» — 28. 

ВИРІШИЛИ: рішення не прийнято з причини відсутності кворуму. 

Антошин В.Л.: Запропонував лічильній комісії перевірити наявність кворуму 

на засіданні та констатував його відсутність. Запропонував затвердити 

орієнтовний план роботи, врахувавши всі пропозиції комітетів. 
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Демиденко В.Ю.: Зауважив, що необхідно змінити структуру плану роботи 

Громадської ради. Об’єднанні плани комітетів — це план роботи президії 

Громадської ради, на його основі вона має підготувати план роботи Громадської 

ради. 

Антошин В.Л.: Запропонував членам Громадської ради надати пропозиції до 

плану роботи Громадської ради та розглянути його на наступному засіданні. 

Запропонував внести у порядок денний наступного засідання Громадської ради 

також зустріч з прокурором Чернігівської області, затвердження плану роботи 

Громадської ради (врахувавши всі пропозиції комітетів).  

Демиденко В.Ю.: Зауважив, що пропозиції до плану роботи Громадської ради 

мають надавати не члени Громадської ради, а комітети. 

Жимолостнова С.К.: Підтримала позицію Демиденка В.Ю. 

Ушкевич І.В.: Запропонував відтермінувати розгляд питання прийняття плану 

роботи до того, як будуть створені всі комітети Громадської ради. 

Антошин В.Л.: Запропонував провести засідання Громадської ради у останню 

середу червня. Закрив засідання. 

Петрова Т.І.: Запропонувала поки не обрана президія Громадської ради, 

створити президію зі складу голів комітетів, яка і складе план роботи.  

 

 

Голова Громадської ради       В.Л. Антошин 

 

Секретар          В.В. Сапон 

 


