
ПРОТОКОЛ  

зборів членів Громадської ради при Чернігівській облдержадміністрації 

  

м. Чернігів, 

зала № 1 ОДА       16 грудня 2015 року 

 

Присутні:  

72 членів Громадської ради при облдержадміністрації, заступник голови 

облдержадміністрації Биконя С.Ф., заступник голови обласної ради 

Мельничук В.В., народний депутат України Купрієнко О.В., директор 

Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації Подорван А.Ф., заступник Департаменту економічного 

розвитку облдержадміністрації Хомик О.Д., директор ПП «Геліодор» 

Соронович Л.І., представники трудового колективу ПАТ «Чернігівобленерго»: 

Журбін В.О., Бреус В.М., Скопич О.Є., Дайнеко О.П., Балабатько А.О., 

представники ІГС, ЗМІ. 

Відсутні: 91 членів  Громадської ради. 

Вів збори голова Громадської ради Антошин В.Л. 

 

Порядок денний 

1. Організаційні питання. Щодо виключення зі складу Громадської ради. 

2. Обговорення Проекту програми економічного і соціального розвитку 

Чернігівської області на 2016 рік.  

3. Інформація комітету Громадської ради з питань охорони та використання 

культурної спадщини щодо підсумків засідання за «круглим столом» на 

тему «Незаконні забудови в історичній частині м. Чернігова» та засідань 

робочої групи з моніторингу діяльності та підготовки пропозицій щодо 

подальшого функціонування комунального закладу «Регіональний 

ландшафтний парк «Ялівщина» Чернігівської обласної ради. 

4. Розгляд звернення Чернігівського обласного об’єднання організації 

роботодавців «Сіверщина» щодо конфлікту з ПАТ «Чернігівобленерго». 

5. Обговорення питання щодо спроби знищення спрощеної системи 

оподаткування (законопроект № 3630) з прийняттям відповідного 

звернення до Президента України. 

6. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 

Антошин В.Л.: Повідомив, що на початок засідання зареєструвалися 68 членів 

Громадської ради, кворум відсутній. Запропонував розпочати засідання та не 

закривати реєстрацію. Запропонував затвердити порядок денний, не включати 

до нього питання громадської оцінки реформування медичної галузі, а 

розглянути це питання на наступному засіданні Громадської ради. 

ВИСТУПИЛИ: 
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ВИСТУПИВ: Осадців І.В.  

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний. Організувати з питання громадської оцінки 

реформування медичної галузі засідання за «круглим столом» у січні 2016 року 

та розглянути це питання на наступному засіданні Громадської ради. 

 

I. Організаційні питання. Щодо виключення зі складу Громадської ради. 

СЛУХАЛИ: 

Антошин В.Л.: Повідомив про обрання нового голови комітету з питань 

реалізації молодіжної політики Гривка С.Д., представника Чернігівської міської 

громадської організації «Добровольці». Запропонував взяти до відома 

інформацію про вихід зі складу Громадської ради 9-ти осіб, які написали заяви у 

зв’язку з призначенням на посади у виконавчій владі, або обранням їх 

депутатами місцевих рад: Должикової І.О., Ларченка О.М., Лемеш Н.П., 

Картуна О.В., Соколова Ю.Ю., Чепурного В.Ф., Хоботні С.С., Тарасова В.В., 

Силенка М.Ф.  Звернув увагу на необхідність обрання нових голів комітетів: з 

питань взаємодії громадських об’єднань з органами місцевого самоврядування 

та з питань регламенту та роботи Громадської ради. Запропонував попри 

відсутність кворуму (присутні 72 члена Громадської ради з 163) продовжити 

роботу. Запропонував створити робочу групу, яка має проаналізувати 

відвідування членами Громадської ради засідань, надати пропозиції на 

виключення та запропонувати механізм забезпечення кворуму до кінця засідань. 

ВИСТУПИЛИ: Кириченко В.В., Петрова Т.І., Лумінський Р.Й., Бей О.А.,  

Медведський С.Б., Скоробагатько М.І.  

ВИРІШИЛИ: 

1. Взяти до відома інформацію про вихід зі складу Громадської ради 9-ти осіб, 

які написали відповідні заяви: Должикової І.О., Ларченка О.М., Лемеш Н.П., 

Картуна О.В., Соколова Ю.Ю., Чепурного В.Ф., Хоботні С.С., Тарасова В.В., 

Силенка М.Ф.   

2. Продовжити роботу засідання у форматі зборів.  

 

II. Обговорення проекту Програми економічного і соціального розвитку 

Чернігівської області на 2016 рік. 

СЛУХАЛИ: 

Хомик О.Д.: Доповіла про структуру проекту Програми, стратегічні цілі, 

закладені два сценарії економічного та соціального розвитку області, пріоритети 

обласні програми. 

ВИСТУПИЛИ: Добровінський Г.О., Родимченко В.В., Бей О.А., Петрова Т.І., 

Опришко В.Г., Медведський С.Б.,  Антошин В.Л., Балакша С.В., Купрієнко О.В., 

Глаба А.В., Лумінський Р.Й., Дорохін В.Г.  

ВИРІШИЛИ: 

1.Рекомндувати Департаменту економічного розвитку облдержадміністрації 

доопрацювати проект Програми економічного і соціального розвитку області на 

2016 рік з урахуванням пропозицій Громадської ради при облдержадміністрації. 

2. Після доопрацювання винести проект Програми на громадське обговорення. 
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III. Інформація комітету Громадської ради з питань охорони та 

використання культурної спадщини щодо підсумків засідання за «круглим 

столом» на тему «Незаконні забудови в історичній частині м. Чернігова» та 

засідань робочої групи з моніторингу діяльності та підготовки пропозицій 

щодо подальшого функціонування комунального закладу «Регіональний 

ландшафтний парк «Ялівщина» Чернігівської обласної ради. 

СЛУХАЛИ:  
Петрова Т.І.: Повідомила, будівництво по вул. Князя Чорного, 4-а 

призупинено, найдений штраф. Заявила, що Громадська рада вважатиме  

будівництво незаконним поки відсутній повний пакет дозвільних документів. 

Повідомила, що  засідання робочої групи з моніторингу діяльності та підготовки 

пропозицій щодо подальшого функціонування комунального закладу 

«Регіональний ландшафтний парк «Ялівщина» Чернігівської обласної ради 

відбудеться 23 грудня та запросила зацікавлених членів Громадської ради взяти 

участь у його роботі. Серед рішень, які будуть обговорюватись — рекомендація 

щодо зміни розробника проекту землеустрою РЛП. Висловила побажання до 

голови Громадської ради — організовувати зустрічі голови 

облдержадміністрації з керівництвом Громадської ради щомісяця. 

ВИСТУПИЛИ: Березинський В.В., Петрова Т.І., Антошин В.Л., Опришко В.Г., 

Бей О.А., Соронович Л.І., Кириченко В.В., Купрієнко О.В., Медведський С.Б., 

Скоробагатько М.І., Крот С.О.  

ВИРІШИЛИ:  

Взяти інформацію до відома. 

 

IV. Розгляд звернення Чернігівського обласного об’єднання організації 

роботодавців «Сіверщина» щодо конфлікту з ПАТ «Чернігівобленерго». 

СЛУХАЛИ: 

Самоненко С.В.: Поінформував про законодавчу базу, яка була сформована за 

попередньої влади, та змушує підприємців фактично оплачувати розвиток 

обленерго та кредитувати їхню діяльність. Зазначив, що всі обленерго 

перебувають у власності 7 бізнесменів, що створює можливість змов, що не є 

європейською практикою. Керівництво ПАТ «Чернігівобленерго» нещодавно 

направило біля 40 підприємствам, установам міста листи, в яких йдеться про 

відключення від електропостачання з 1 січня 2016 року з незрозумілих причин.  

Чернігівське обласне об’єднання організацій роботодавців «Сіверщина» 

організувало низку протестних акцій щодо дій керівництва ПАТ 

«Чернігівобленерго» по перешкоджанню доступу до електроенергії, збираються 

підписи чернігівців, скарги на роботу ПАТ «Чернігівобленерго». В 

облдержадміністрації відбулись дві зустрічі керівництва ПАТ 

«Чернігівобленерго» з підприємцями області, але зрушень не сталося. На 

виконання доручення Прем’єр-міністра України в облдержадміністрації має 

відбутися відповідна нарада за участю представників міністерств, 

облдержадміністрацій. Комітет Громадської ради з питань підприємництва, 

економіки та фінансів пропонує ініціювати внесення змін до законодавства. 
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Комітет Громадської ради підготував звернення до голови облдержадміністрації 

з цього приводу. 

ВИСТУПИЛИ: Варнакова О.Ю., Антошин В.Л., Демиденко В.Ю., Лумінський 

Р.Й., Балакша С.В., Скоробагатько М.І., Петрова Т.І., Журбін В.О., Купрієнко 

О.В., Медведський С.Б., Соронович Л.І., Мельничук В.В.. 

ВИРІШЛИ: 

Доручити голові комітету Громадської ради з питань підприємництва, 

економіки та фінансів Адаменку Д.М. доопрацювати звернення до голови 

облдержадміністрації щодо ініціювання змін у законодавстві щодо доступу до 

електроенергії, підготувати відповідні звернення до Президента України, 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України,  народного депутата 

України Купрієнка О.В. 

V. Обговорення питання щодо спроби знищення спрощеної системи 

оподаткування (законопроект № 3630) з прийняттям відповідного 

звернення до Президента України. 

СЛУХАЛИ: 

Адаменко Д.М.: Повідомив про негативну позицію комітету Громадської ради з 

питань підприємництва, економіки та фінансів щодо законопроекту 3630 та акції 

протесту, які організовують підприємці у Києві та Чернігові та підготовлене 

комітетом звернення до Президента України щодо запропонованих змін до 

Податкового кодексу України у частині змін до спрощеної системи 

оподаткування, підготовлене комітетом Громадської ради з питань 

підприємництва, економіки та фінансів щодо законопроекту 3630 

Виступили: Антошин В.Л., Купрієнко О.В., Крот С.О. 

ВИРІШЛИ:  

Підтримати звернення до Президента України щодо запропонованих змін до 

Податкового кодексу України у частині змін до спрощеної системи 

оподаткування, підготовлене комітетом Громадської ради з питань 

підприємництва, економіки та фінансів щодо законопроекту 3630. 

V. РІЗНЕ.  

СЛУХАЛИ: 
Антошин В.Л.: Повідомив про зміну у бланку Громадської ради: змінену 

поштової та електронної адрес. 

ВИСТУПИЛИ: Петрова Т.І. 

ВИРІШИЛИ:  

Взяти інформацію до відома. 

 

Голова Громадської ради       В.Л. Антошин 

 

 

Секретар          В.В. Сапон 


