
ПРОТОКОЛ  

зборів членів Громадської ради при Чернігівській облдержадміністрації 

  

м. Чернігів, 

зала № 1 ОДА       5 серпня 2015 року 

 

Присутні:  

79 членів Громадської ради при облдержадміністрації, прокурор області 

Носенко В.О., директор Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій 

з громадськістю облдержадміністрації Подорван А.Ф., представники ІГС, ЗМІ. 

Відсутні:  92 члена  Громадської ради. 

Вів збори голова Громадської ради Антошин В.Л. 

 

СЛУХАЛИ: 

Антошин В.Л.: Повідомив, що на початок засідання зареєструвалися 77 членів 

Громадської ради, отже кворум відсутній. Запропонував провести засідання 

Громадської ради в режимі загальних зборів та обговорити питання порядку 

денного засідання, які були підготовлені комітетами Громадської ради. 

Запропонував визначитись голосуванням щодо проведення засідання в режимі 

зборів. 

ВИСТУПИЛИ: 

ПРОСКУРІНА Н.П.: Висловила зауваження щодо формування порядку 

денного засідання: Громадська рада має спочатку прийняти положення, 

регламент роботи, план роботи, а потім обирати заступника голови Громадської 

ради. 

Петрова Т.І.: Поцікавилась на якій підставі (пункту в Положенні про 

Громадську раду) відбувається це засідання. 

Антошин В.Л.: Зауважив, що участь у зборах членів Громадської ради можуть 

взяти тільки бажаючі,  запропонував обрати лічильну комісію. 

Кириченко В.В.: Поцікавився можливим підсумком роботи зборів, адже 

рішення прийматися не будуть . 

Антошин В.Д.: Запропонував  членам Громадської ради визначитися щодо 

доцільності проведення зборів. 

ГОЛОВУВАННЯ: «за» — більшість.  

ВИРІШИЛИ: 

Провести збори членів Громадської ради.  

 

СЛУХАЛИ: 

Антошин В.Л.: Запропонував заслухати та обговорити пропозиції комітетів 

Громадської ради. Повідомив, що член Громадської ради Лемеш Н.П. очолила 

структурний підрозділ облдержадміністрації та написала заяву про вихід з 

Громадської ради. Запропонував взяти її заяву до відома. Запропонував 

створити робочу групу, яка вивчить відвідування засідань членами Громадської 

ради та підготує пропозиції щодо виключення зі складу Громадської ради тих, 

хто більше двох разів не відвідував засідання без поважних причин. 
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Балакша С.В.: Запропонував покласти роботу по підготовці пропозицій про 

виключення зі складу Громадської ради на комітет з питань регламенту та 

роботи Громадської ради. 

Петрова Т.І.: Зауважила, що збори не можуть приймати рішень, отже не 

можуть прийняти рішення про створення робочої групи. 

Демиденко В.Ю.: Зауважив, що Положення про Громадську раду прийнято в 

цілому, комітет з питань регламенту та роботи Громадської ради має 

підготувати список членів Громадської ради на виключення. Рішення про 

виключення має бути прийнято на засіданні Громадської ради. Зауважив, що 

збори членів Громадської ради можуть приймати рішення, але 

рекомендаційного характеру. Запропонував присутнім на зборах визначитись 

щодо оцінки роботи служби швидкої медичної допомоги: чи задовольняє 

присутніх їхня робота. Запропонував проголосувати. Запропонував також 

звернутися до голови облдержадміністрації з пропозицією провести засідання 

колегії облдержадміністрації, де розглянути питання додержання законодавства 

щодо співпраці з громадськістю, зокрема щодо надання інформації за запити. 

Варнакова О.Ю.: Повідомила, що до м.Чернігова передислокований полк 

зв’язку. Він розмістився на тій же базі, де колись розміщувався розформований 

полку зв’язку. Є каремати, каски, але військовим та їх сім’ям не вистачає 

найнеобхіднішого: стільців, ковдр тощо. Харчування задовільне, але відсутні 

овочі та фрукти.  

Антошин В.Л.: Закликав присутніх підприємців, членів Громадської ради, 

надати допомогу. 

Варнакова О.Ю.: Зауважила, що неправильно перекладати проблеми у 

забезпеченні на волонтерів та громадськість. Варто з’ясувати, де ділась 

матеріальна база ліквідованого кілька років полку зв’язку. 

Корнієнко І.М.: Зауважив, що допомога військовим, пораненим повинна бути 

пріоритетом для громадськості. Допомагати мають народні депутати від 

Чернігівщини. Останнє перевезення поранених з військового шпиталю міста 

Харкова до Чернігова оплачено  коштами закордонних благодійників. 

Крот С.О.: Зауважив, що допомагаючи військовим, необхідно з’ясовувати кому 

допомагаєш, вимагати, щоб надана допомога документувалась, ставились на 

баланс військових частин, адже є випадки шахрайства. 

Жимолостнова С.К.: Зазначила, що нині волонтери вже працюють по-новому. 

Вимагають звітності та належного оформлення наданої допомоги. 

Антошин В.Л.: Зауважив, що у конкретному випадку допомоги полку зв’язку 

можна або співпрацювати з його командиром, або надавати допомогу адресно. 

Щодо порушень законодавства щодо співпраці органів влади з громадськістю, 

про які заявив член Громадської ради АГС «Совість», запропонував 

автоматично Громадська рада інформувала про подібні випадки прокуратуру та 

тримала це питання на контролі. Запропонував Демиденку В.Ю. коротко 

викласти інформацію про випадки ненадання інформації на запити. 

Крот С.О.: Запропонував комітетам Громадської ради, які задекларували 

допомогу військовим, зібратися та предметно обговорити питання щодо 

допомоги полку зв’язку.  
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Демиденко В.Ю.: Ще раз запропонував присутнім на зборах визначитись щодо 

оцінки роботи служби швидкої допомоги.  

Петрова Т.І.: Поцікавилась, хто проводив дослідження щодо роботи служби 

швидкої допомоги. 

Демиденко В.Ю.: Повідомив, що дослідження проводила АГС «Совість». 

Запропонував присутнім підняти руку, якщо вони позитивно оцінюють роботу 

служби швидкої допомоги. Констатував, що жоден з присутніх не підняв руку. 

Назвав прізвища керівників, які не надали громадській спідці інформації на 

інформаційні запити, та прізвища посадовців, які надали інформацію та діяли в 

рамках законодавства. Повторив свою пропозицією ініціювати проведення 

засідання колегії облдержадміністрації. 

Проскуріна Н.П.: Запропонувала провести не засідання колегії, а розширену 

нараду. 

Демиденко В.Ю., Антошин В.Л.:  Погодилися з пропозицією ініціювати 

проведення розширеної наради з питань додержання законодавства щодо 

співпраці органів влади з громадськістю.  

 

Далі відбулась зустріч з прокурором Чернігівської області В.О.Носенком. 

Прокурор області коротко поінформував присутніх про підсумки роботи 

прокуратури області за сім місяців цього року та відповів на запитання. 

 

 

Голова Громадської ради       В.Л. Антошин 

 

 

Секретар          В.В. Сапон 


