ПРОТОКОЛ
сьомого засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів з
формування нового складу Громадської ради при облдержадміністрації
м. Чернігів

15 лютого 2017 року

Присутні: 18 членів ініціативної групи з підготовки установчих зборів з
формування нового складу Громадської ради при облдержадміністрації,
представники ІГС.
Відсутні: Довбах В.О., Кириченко В.В., Осадців І.В.
Вела засідання Петрова Т.І., голова ініціативної групи.
Порядок денний:
1. Затвердження списку представників ІГС, яким відмовлено в участі в
установчих зборах з формування нового складу Громадської ради при
облдержадміністрації (з підставою відмови) та списку представників ІГС, які
візьмуть участь в установчих зборах.
2. Уточнення часу, місця, порядку проведення установчих зборів
(реєстрація учасників, підготовка бюлетенів для голосування, оприлюднення
інформації про діяльність ІГС та їх кандидатів), обрання представника
ініціативної групи, який відкриє установчі збори та поінформує про діяльність
ініціативної групи.
1. Затвердження списку представників ІГС, кому відмовлено в участі в
установчих зборах з причиною відмови та списку представників ІГС, які
візьмуть участь в установчих зборах.
СЛУХАЛИ:
1. Затвердження списку представників ІГС, кому відмовлено в участі в
установчих зборах з причиною відмови, та списку представників ІГС, які
візьмуть участь в установчих зборах.
СЛУХАЛИ:
Петрова Т.І. За підсумками роботи ініціативної групи щодо перевірки
документів ІГС на участь їх представників в установчих зборах надала
інформацію про кандидатів, стосовно яких ІГС не усунули невідповідності в
документах: Губаря М.Г., номер в журналі реєстрації 2, Чернігівський козацький
благодійний фонд підтримки національно-патріотичного виховання молоді
«Сіверське джерело…» (неусунення невідповідностей в документах, відсутні
два додатки до заяви), Чепурного В.Ф., номер в журналі реєстрації 63,
Чернігівське обласне об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта»
імені Тараса Шевченка (відсутні додатки до заяви), Шевченко О.О., номер в
журналі реєстрації 64, газета «Сіверщина», бланк та печатка «Чернігівське
обласне
об’єднання
Всеукраїнського
товариства
«Просвіта»
імені Тараса Шевченка» (невідповідності в заяві, відсутні додатки до заяви). На
поштові та електронні адреси ІГС, які висунули цих кандидатів, були направлені
листи. Невідповідності не були усунуті у встановлені Постановою КМУ від 3
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листопада 2010 року № 996 терміни. Запросила до обговорення. Запропонувала,
так як у присутніх були відсутні зауваження та пропозиції, визначитися
голосуванням щодо внесення вищезгаданих представників ІГС до списку
кандидатів, яким відмовлено в участі в установчих зборах з формування нового
складу Громадської ради при облдержадміністрації.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» — одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
1.Згідно п. 8 Типового положенням про громадську раду при міністерстві,
іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній,
районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної
політики» (далі — Типове положення), затвердити список з трьох
представників ІГС, яким відмовлено в участі в установчих зборах та
причини відмови:
1. Губар М.Г.— представник Чернігівського козацького благодійного фонду
підтримки національно-патріотичного виховання молоді «Сіверське
джерело…» (номер в журналі реєстрації 2).
Підстави для відмови: неусунення Чернігівським козацьким благодійним
фондом підтримки національно-патріотичного виховання молоді «Сіверське
джерело…» невідповідностей в документах, які подані ініціативній групі для
участі в установчих зборах вимогам та недостовірність інформації, що міститься
в документах (в документах неправильна назва ІГС, дані витягу з протоколу
засідання правління благодійної організації та біографічної довідки Губаря М.Г.
щодо керівника ІГС не відповідають даним Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; відсутні
два додатки до заяви).
2. Чепурний В.Ф. — представник Чернігівського обласного об’єднання
Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка (номер в
журналі реєстрації 63).
Підстава для відмови: неусунення Чернігівським обласним об’єднанням
Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка невідповідності
поданих документів вимогам, а саме відсутні додатки до заяви на участь в
установчих зборах.
3. Шевченко О.О. — представник Чернігівського обласного об’єднання
Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка, газети
«Сіверщина» (номер в журналі реєстрації 64).
Підстави для відмови: недостовірність інформації, що міститься в документах,
поданих для участі в установчих зборах (заява на бланку Чернігівського
обласного
об’єднання
Всеукраїнського
товариства
«Просвіта»
імені Тараса Шевченка, тоді як в заяві зазначено, що кандидата делегує газета
«Сіверщина»), неусунення ІГС невідповідностей в документах, які подані
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ініціативній групі для участі в установчих зборах; невідповідність документів,
поданих ІГС вимогам (відсутні додатки до заяви).
СЛУХАЛИ:
Петрова Т.І.: Надала інформацію, що за підсумками роботи ініціативної групи
стосовно перевірки документів ІГС на участь їх представників в установчих
зборах, заяви 8-ми ІГС мають однакове зауваження — відсутність виписки з
Єдиного державного реєстру підприємств та організацій, серед них 4 ІГС надали
витяг з Єдиного державного реєстру, а 4 — інші документи про реєстрацію. Але
всі вони станом на 27 січня 2017 року є в Єдиному державному реєстрі, про що
свідчать витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань, сформовані та роздруковані
Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації, а саме
Адаменко А.М., міська громадська організація «Ліга роботодавців
Чернігова»;
Павліченко О.Ю., Релігійна громада Божої Церкви Християн віри
Євангельської України «Воскресіння і життя» в м.Чернігові;
Карцан В.О., Чернігівська обласна організація профспілки працівників
охорони здоров’я України ;
Решетник О.О., Громадська організація «Правий Сектор Північ»;
Пеняєва В.Ю., первинна профспілкова організація № 4 працівників
закладів культури Чернігівської місцевої профспілки «Ніка»;
Авраменко В.М., Чернігівська обласна ветеранська організація
Асоціації ветеранів Міністерства внутрішніх справ України;
Танана В.С., Громадська організація «Всеукраїнська молодіжна
громадська організація «Соціалістичний Конгрес Молоді»;
Бондарев О.А., Благодійна організація «Чернігівська обласна Агенція
регіонального розвитку «Вектор».
ВИСТУПИЛИ:
Балакша С.В.: Запропонував включити представників цих 8-ми ІГС до списку
учасників установчих зборів.
Соломаха С.В.: Звернув увагу, що в разі допущення представників цих 8-ми
ІГС до установчих зборів, ініціативна група порушує вимоги постанови КМУ
від 3 листопада 2010 року № 996, а саме ІГС не надали всі необхідні додатки до
заяв. Таке рішення поставить під сумнів законність установчих зборів. Члени
ініціативної групи мають розуміти наслідки свого рішення.
Балакша С.В.: Зауважив, що до пакетів документів долучені витяги з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань, роздруковані Департаментом інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації.
Тарнавський О.А.: Повідомив, що частина з цих кандидатів на участь в
установчих зборах були відсутні в м. Чернігові тривалий час з поважних
причин, тому і не змогли вчасно надати виписки з Єдиного державного реєстру.
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Крот С.О. – Зауважив, що позиція ініціативної групи у цьому питанні є
непослідовною. Адже вимога надавати до заяви саме виписку з Єдиного
державного реєстру завадила ІГС делегувати своїх кандидатів до Громадської
ради.
Адаменко А.М.: Повідомила, що громадська організація, яка її делегувала у
Громадську раду не може з об’єктивних причин отримати виписку є Єдиного
державного реєстру, адже на вимогу громадської організації надається тільки
витяг.
Проскуріна Н.П.: Зауважила, що ті ІГС, які мали бажання працювати в
Громадській раді, знайшли спосіб отримати виписку.
Петрова Т.І.: Запропонувала визначитися щодо пропозиції Балакши С.В.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 13, «проти» — 1, «утримались» — 4.
ВИРІШИЛИ:
Включити представників 8 ІГС до списку учасників установчих зборів, а
саме:
Адаменко А.М., міська громадська організація «Ліга роботодавців
Чернігова»;
Павліченко О.Ю., Релігійна громада Божої Церкви Християн віри
Євангельської України «Воскресіння і життя» в м.Чернігові;
Карцан В.О., Чернігівська обласна організація профспілки працівників
охорони здоров’я України ;
Решетник О.О., Громадська організація «Правий Сектор Північ»;
Пеняєва В.Ю., первинна профспілкова організація № 4 працівників
закладів культури Чернігівської місцевої профспілки «Ніка»;
Авраменко В.М.,
Чернігівська обласна ветеранська організація
Асоціації ветеранів Міністерства внутрішніх справ України;
Танана В.С., Громадська організація «Всеукраїнська молодіжна
громадська організація «Соціалістичний Конгрес Молоді»;
Бондарев О.А., Благодійна організація «Чернігівська обласна Агенція
регіонального розвитку «Вектор».
СЛУХАЛИ:
Петрова Т.І:. Надала інформацію, що за підсумками роботи ініціативної групи
стосовно перевірки документів ІГС на участь їх представників в установчих
зборах, з’ясовано, що два кандидати до участі в установчих зборах:
Антошин В.Л. та Приходько В.В. є працівниками комунальних закладів, які
перебувають в управлінні Департаменту культури і туризму, національностей та
релігій облдержадміністрації. Також щодо документів представника
Громадської організації «Єдиний Чернігів» Антошина В.Л. є невідповідності, а
саме — розбіжності в документах (заява підписана керівником Громадської
організації «Єдиний Чернігів» Замай В.В., а у виписці з Єдиного державного
реєстру значиться, що керівник громадської організації — Антошин В.Л.).
Запропонувала обговорити це питання.
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ВИСТУПИЛИ:
Антошин В.Л.: Заявив, що невідповідність в документах відсутня: на момент
подачі заяви до ініціативної групи Громадську організацію «Єдиний Чернігів»
очолював Замай В.В., на момент отримання виписки є Єдиного державного
реєстру громадську організацію вже очолював він, Антошин В.Л.
Крот С.О.: Поцікавився, коли зареєстрована Громадська організація «Єдиний
Чернігів» та зазначив, що Антошин В.Л. також відповідальний за незадовільну
роботу попереднього складу Громадської ради, яку він очолював.
Петрова Т.І.: Надала інформацію, що у відповідності до наданих до
ініціативної групи документів, Громадська організація «Єдиний Чернігів»
зареєстрована у 2012 році.
Кривенко К.В.: Наголосила, що на підставі оцінки роботи кандидата в
попередній громадській раді, йому не може бути відмовлено в участі в
установчих зборах і наголосила на тому, що визначення посадової особи
державного органу та посадової особи органу місцевого самоврядування є в
чинному законодавстві — Закони України «Про державну службу», «Про
місцеве самоврядування в Україні» і керівники комунальних закладів
(підприємств) не є посадовцями.
Сапон В.В.: Запропонувала ознайомитись з даними витягу з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань, роздрукованого 27 січня 2017 року на запит Департаменту
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації
щодо Громадської організації «Єдиний Чернігів», де головою громадської
організації значиться Замай В.В., що підтверджує факт достовірності поданих
документів.
Балакша С.В.: Висловив зауваження у доцільності включення працівників
комунальних закладів до складу громадської ради. Підтримав зауваження щодо
незадовільної роботи попереднього складу Громадської ради.
Мошко В.В.: Нагадав, що постанова Кабінету Міністрів України від 3
листопада 2010 р. № 996 не забороняє включення до Громадської ради
працівників комунальних закладів.
Соломаха С.В: Зазначив, що суть питання в тому, коли саме закінчились
повноваження Замай В.В., як керівника Громадської організації «Єдиний
Чернігів». І це ініціативній групі невідомо.
Сапон В.В.: Запропонувала визначитись щодо підстави, згідно якої
Антошину В.Л. відмовлено в участі в установчих зборах.
Петрова Т.І.: Як підставу назвала недостовірність інформації, що міститься у
документах, поданих для участі в установчих зборах.
Петрова Т.І.: Запропонувала поставити на голосування питання про
недопущення Антошина В.Л. до участі в установчих зборах.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 9, «проти» — 4, «утримались» — 5.
Пась В.І.: Запропонував проголосувати за допущення Антошина В.Л. до
участі в установчих зборах.
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ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 5, «проти» -—- 9, не прийняли участі в голосуванні — 4.
ВИРІШИЛИ:
Включити Антошина В.Л., представника Громадської організація «Єдиний
Чернігів», до списку кандидатів ІГС, яким відмовлено в участі в установчих
зборах на підставі недостовірності інформації, що міститься в документах,
поданих для участі в установчих зборах.
ВИСТУПИЛИ:
Подорван А.Ф., Кривенко К.В.: Заявили, що мають окрему думку щодо даного
рішення, яку долучать до протоколу сьомого засідання ініціативної групи.
(Окрема думка долучена до даного протоколу і є його невід’ємною частиною).
Петрова Т.І.: Висловила свою думку щодо упередженого відношення
Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації до питання щодо включення Антошина В.Л. до списку
учасників установчих зборів.
Балакша С.В.: Зазначив, що він проти включення Антошина В.Л. до списку
учасників установчих зборів, бо той отримує заробітну плату, як працівник
бюджетної установи за той час, коли братиме участь у роботі та засіданнях
Громадської ради.
Крот С.О.: Поцікавився у Антошина В.Л., чому його не делегувала до
Громадської ради та громадська організація, яка делегувала його у минулий
склад Громадської ради.
Антошин В.Л.: Повідомив, що це було рішення Громадської організації
«Єдиний Чернігів».
Петрова Т.І.: Запропонувала обговорити питання участі в установчих зборах
Приходька В.В., який є заступником директора комунального закладу.
Мошко В.В. та Кривенко К.В.: Наголосили, що постанова Кабінету Міністрів
України від 3 листопада 2010 р. № 996 не забороняє працівнику комунального
закладу бути членом громадської ради.
Крот С.О.: Поцікавився чи є інші зауваження до документів Приходька В.А.
Петрова Т.І.: Повідомила, що інших зауважень немає.
Балакша С.В., Проскуріна Н.П.: Запропонували формулювання підстави для
відмови працівникам комунальних закладів брати участь в установчих зборах.
Базар О.В.: Зауважила, що це обмеження мало би бути оприлюднене
ініціативною групою на першому своєму засіданні, а не на останньому.
Балакша С.В.: Зазначив, що вважає працівника комунального закладу
фактично посадовою особою, яка не може брати участь в установчих зборах.
Петрова Т.І.: Запропонувала поставити на голосування пропозицію
Балакши С.В. щодо недопущення Приходька В.В. до участі в установчих зборах.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 8, «проти» — 6, «утримались» — 3, не приймали
участі в голосуванні — 1.
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ВИРІШИЛИ:
Рішення не прийнято.
Петрова Т.І.: Запропонувала проголосувати за включення Приходька В.В. до
списку учасників установчих зборів.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 5, «проти» — 6, «утримались» — 5, не приймали
участі в голосуванні — 2.
ВИРІШИЛИ:
Рішення не прийнято.
ВИСТУПИЛИ:
Базар О.В.: Зауважила, що ще один кандидат до Громадської ради очолює
комунальний заклад — Суховерський В.М.
Кривенко К.В.: Ще раз наголосила, що працівники, зокрема керівники
комунальних закладів, не є державними службовцями, посадовими особами
органів державної влади та місцевого самоврядування і незаконно відмовляти
їм в участі в установчих зборах.
Крот С.О.: Зауважив, що ініціативна група має визначитись, як бути з іншими
працівниками комунальних закладів, які є кандидатами на членство у
Громадській раді.
Тарнавський О.А.: Запропонував не включати до складу учасників установчих
зборів тільки Антошина В.Л.
Базар О.В.: Зауважила, що серед 46, які були на попередньому засіданні
рекомендовані до включення у список учасників установчих зборів, є
працівники комунальних закладів. Отже ініціативна група переглядає свої ж
рішення.
Петрова Т.І.: Запропонувала не розглядати далі питання щодо недопущення
працівників комунальних закладів до участі в установчих зборах і не брати до
уваги голосування щодо Приходька В.В.
Крот С.О.: Запропонував проголосувати щодо зняття з розгляду питання
допущення до участі в установчих зборах працівників комунальних закладів.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 16, «проти» — 0, «утримались» — 1, не приймали
участі в голосуванні — 1.
ВИРІШИЛИ:
Зняти з розгляду питання допущення до участі в установчих зборах працівників
комунальних закладів і не брати до відома голосування щодо Приходька В.В.
ВИСТУПИЛИ:
Петрова Т.І.: Надала інформацію, що за підписом однієї особи, а саме
Козиря В.О. до ініціативної групи були подані документи 9-и громадських
організацій, в цьому, на її погляд, є певні корупційні ризики.
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Подорван А.Ф., Кривенко К.В., Базар О.В., Мошко В.В.: Зазначили, що
Постановою КМУ від 3 листопада 2010 року № 996 це не заборонено.
Пась В.І.: Зазначив: «В такому разі він організує рейтингове голосування для
Петрової Т.І. і вона вилетить з Громадської ради « як пробка».
Петрова Т.І.: Запропонувала дану інформацію взяти до відома.
ВИСТУПИЛИ:
Петрова Т.І.: Запропонувала визначитися щодо списків учасників установчих
зборів, кому відмовлено в участі в установчих зборах, а саме список, кому
відмовлено — з 4-х представників ІГС: Губарь М.Г. ( реєстраційний номер 2),
Чепурний В.Ф. (реєстраційний номер 63), Шевченко О.О. (реєстраційний номер
64), Антошин В.Л. (реєстраційний номер 69). Оголосила список учасників
установчих зборів, кандидатів до нового складу Громадської ради при
облдержадміністрації з 73-х представників ІГС згідно їх реєстраційних номерів
в журналі реєстрації.
Сапон В.В.: Звернула увагу, що при голосуванні щодо недопущення
Антошина В.Л. до участі в установчих зборах, рішення не було прийнято, так як
не було більшості голосів від присутніх за жоден варіант рішення.
Подорван А.Ф.: Звернув увагу членів ініціативної групи на незаконність
недопущення Антошина В.Л. до участі в установчих зборах. Зазначив, що в разі
прийняття такого рішення це може бути підставою для скасування у суді
розпорядження голови облдержадміністрації про створення Громадської ради.
Кривенко К.В. :Зазначила, що в разі звернення ІГС до суду розпорядження про
створення Громадської ради може бути скасовано. Відтак облдержадміністрація
буде змушена розпочати процедуру створення Громадської ради з початку.
Петрова Т.І.: Запропонувала поставити на голосування затвердження списків
представників ІГС, яким відмовлено в участі в установчих зборах та список
представників ІГС, учасників установчих зборів з формування нового складу
Громадської ради при Чернігівській облдержадміністрації.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 12, «проти» — 1, «утримались» — 4, не приймали
участі в голосуванні — 1.
ВИРІШИЛИ:
1.
Затвердити список з 4-ох представників ІГС, яким відмовлено в участі в
установчих зборах (додається).
2.
Затвердити список учасників установчих зборів, кандидатів до нового
складу Громадської ради при облдержадміністрації з 73-х представників ІГС
(додається).
2. Уточнення часу, місця, порядку проведення установчих зборів
(реєстрація
учасників,
підготовка
бюлетенів
для
голосування,
оприлюднення інформації про діяльність ІГС та їх кандидатів), обрання
представника ініціативної групи, який відкриє установчі збори та
поінформує про діяльність ініціативної групи.
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СЛУХАЛИ:
Петрова Т.І.: Запропонувала проголосувати щодо проведення установчих
зборів 23 лютого 2017 року в залі № 1 облдержадміністрації, початок реєстрації
учасників о 14:00 год., початок засідання: о 15:00 год.
ВИСТУПИЛИ:
Проскуріна Н.П.: Запропонувала в бюлетені для голосування розміщувати
кандидатів до складу у Громадську раду згідно номеру в журналі реєстрації
документів ІГС на участь їх представників в установчих зборах, а не по
алфавіту.
Мироненко І.Ю., Балакша С.В., Базар О.В.: Запропонували реєструвати
учасників зборів згідно списку в алфавітному порядку.
Балакша С.В.: Запропонував обрати представником ініціативної групи, який
відкриє установчі збори та надасть інформацію про діяльність ініціативної
групи, кандидатуру голови ініціативної групи Петрової Т.І.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» — одноголосно.
ВИРІШИЛИ:
Уповноважити голову ініціативної групи Петрову Т.І. відкрити установчі збори
з формування нового складу Громадської ради при облдержадміністрації та
інформувати про діяльність ініціативної групи.
ВИСТУПИЛИ:
Балакша С.В.: Запропонував від імені ініціативної групи на установчих зборах
виступити з пропозицією обрати до складу Громадської ради всіх делегованих
ІГС, які приймуть участь в засіданні у відповідності до затвердженого списку.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 12, «проти» — 1, «утримались» — 4, не приймали
участі в голосуванні — 1.
ВИРІШИЛИ:
Від імені ініціативної групи запропонувати учасникам установчих зборів обрати
до складу Громадської ради всіх кандидатів, присутніх на засіданні (у
відповідності до затвердженого списку).
ВИСТУПИЛИ:
Соломаха С.В. Звернув увагу членів ініціативної групи, що згідно постанови
КМУ від 3 листопада 2010 року № 996 на установчих зборах має виступити
голова громадської ради чи уповноважена особа зі звітом про роботу
громадської ради попереднього складу. Запропонував запросити голову
Громадської ради при облдержадміністрації Антошина В.Л. виступити на
установчих зборах зі звітом про роботу.
Крот С.О., Проскуріна Н.П., Петрова Т.І.: Не підтримали пропозицію
Соломахи С.В., так як Антошин В.Л. жодного разу не звітував перед
Громадською радою при облдержадміністрацією, яку очолював, незважаючи на
те, що звіт включався до порядку денного засідань.
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Соломаха С.В.: Запропонував звернутися до іншого члена Громадської ради
попереднього складу з пропозицією виступити.
Балакша С.В.: Підтримав пропозицію Соломахи С.В.
Пась В.І., Жимолостнова С.К.: Зазначили, що саме голова Громадської ради
має звітувати про її роботу.
Петрова Т.І.: Запропонувала визначитися голосуванням щодо необхідності
запрошення Антошина В.Л. на установчі збори та його виступу зі звітом про
роботу Громадської ради.
ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 14, «проти» — 0, «утримались» — 1, не приймали
участі в голосуванні — 3.
ВИРІШИЛИ:
Запросити Антошина В.Л. виступити на установчих зборах 23 лютого 2017 року
зі звітом про роботу Громадської ради попереднього складу.
ВИСТУПИЛИ:
Балакша С.В.: Запропонував обговорити процедуру рейтингового голосування,
яку ініціативна група запропонує учасникам установчих зборів, якщо таке
питання виникне в ході установчих зборів.
Подорван А.Ф.: Зазначив, що для рейтингового голосування необхідний
бюлетень, де мають бути прізвища всіх учасників установчих зборів. Голосуючі
мають визначити рейтинг всіх учасників установчих зборів. В разі обрання
складу Громадської ради шляхом рейтингового голосування буде необхідно
перенести голосування на наступний день з метою підготовки бюлетенів для
голосування.
Мошко В.В.: Запропонував зібрати ще одне засіданні ініціативної групи.
Пропозиція Мошка В.В. не була підтримана іншими членами ініціативної групи.

Голова ініціативної групи

Т.І. Петрова

Секретар

В.В. Сапон
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ОКРЕМА ДУМКА
ДО ПРОТОКОЛУ ВІД 15.02.2017 СЬОМОГО ЗАСІДАННЯ
ІНІЦІАТИВНОЇ ГРУПИ З ПІДГОТОВКИ УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ З
ФОРМУВАННЯ НОВОГО СКЛАДУ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ
ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ
м. Чернігів

15.02.2017

Постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року
№ 996 (зі змінами та доповненнями) затверджено Типове положення про
громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої
влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та
Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі
державній адміністрації (далі – Типове положення).
Абзац 1 пункту 8 Типового положення зазначає, що для формування
складу громадської ради орган не пізніше ніж за 60 календарних днів до
визначеної дати проведення установчих зборів утворює ініціативну групу з їх
підготовки за участю інститутів громадянського суспільства (далі - ініціативна
група). В абзаці 7 та 8 пункту 8 Типового положення вказано вичерпний
перелік документів, який подається ініціативній групі інститутами
громадянського суспільства для участі в установчих зборах.
У разі виявлення невідповідності документів, поданих інститутом
громадянського суспільства, встановленим цим Типовим положенням вимогам,
ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення
установчих зборів письмово та в електронній формі інформує про це інститут
громадянського суспільства з пропозицією щодо їх усунення протягом семи
календарних днів.
За результатами перевірки документів,
поданих інститутами
громадянського суспільства, на відповідність встановленим цим Типовим
положенням вимогам ініціативна група складає за сім календарних днів до
проведення установчих зборів список кандидатів до складу громадської ради,
які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів
громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах,
із зазначенням підстави для відмови.
Підставами для відмови представнику інституту громадянського
суспільства в участі в установчих зборах є:
невідповідність документів, поданих інститутом громадянського
суспільства, вимогам цього Типового положення;
неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності
поданих документів вимогам, встановленим цим Типовим положенням, у строк,
визначений абзацом шістнадцятим цього пункту;
невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого
ним представника вимогам, встановленим пунктом 6 цього Типового
положення;
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недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для
участі в установчих зборах;
відмова інституту громадянського суспільства від участі в установчих
зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;
перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого
представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.
Під час сьомого засідання ініціативної групи з підготовки установчих
зборів з формування нового складу Громадської ради при Чернігівській
обласній державній адміністрації членами ініціативної групи прийнято рішення
включити Антошина Вадима Леонідович (представник Громадської організації
«Єдиний Чернігів» для участі в установчих зборах) до списку кандидатів
інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих
зборах на підставі недостовірності інформації, що міститься в документах,
поданих для участі в установчих зборах, а саме: на момент подання
документів ініціативній групі керівником Громадської організації «Єдиний
Чернігів» значиться Замай В.В., а після усунення недоліків і донесення Виписки
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань керівником вже значиться Антошин В.Л.
На нашу думку, докази недостовірності інформації, що міститься в
документах, поданих для участі в установчих зборах, відсутні з наступних
підстав.
Недостовірною є інформація, яка не відповідає дійсності. Ініціативною
групою під час прийняття рішення щодо Антошина В.Л. не враховано наступні
факти.
З метою перевірки достовірності даних в документах, поданих
інститутами громадянського суспільства, та перевірки факту не перебування
інститутів громадянського суспільства в процесі припинення, головним
спеціалістом – юрисконсультом Департаменту Кривенко Катериною
Володимирівною як членом ініціативної групи 27.01.2017 сформовано та
отримано Витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань щодо всіх пакетів документів поданих
ініціативній групі, в тому числі і щодо ГО «Єдиний Чернігів». У Витягу №
1002077346 від 27.01.2017 керівником ГО «Єдиний Чернігів» значиться Замай
Вадим Васильович (згідно статуту). Тобто факт достовірності інформації
поданої та зазначеної Громадською організацією «Єдиний Чернігів» в
документах наданих ініціативній групі підтверджено.
З дати подачі пакету документів Громадською організацією «Єдиний
Чернігів» - 23.01.2017, і до моменту усунення невідповідностей, про які
ініціативною групою повідомлено інститут громадянського суспільства листом
від 06.02.2017 минув певний час. Виписка подана на вимогу ініціативної групи
датована 08.02.2017 і керівником в ній вже значиться Антошин Вадими
Леонідович. Відповідно до частини 6 статті 9 Закону України «Про громадські
об’єднання» особа може бути обрана керівником, обрана до складу керівного
органу громадського об'єднання, визначена особою, яка має право представляти
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громадське об'єднання для здійснення реєстраційних дій, або визначена особою,
уповноваженою представляти громадське об'єднання, за наявності її особистої
згоди. Відповідно до частини 12 статті 9 зазначеного вище Закону громадське
об’єднання повідомляє про внесення змін до статуту громадського об’єднання,
зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб),
уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження
громадського об’єднання протягом 60 днів з дня прийняття відповідного
рішення. Таким чином, не порушуючи вимог чинного законодавство,
Антошиним Вадимом Леонідовичем реалізовано своє законне право бути
обраним керівником громадського об’єднання, про що було внесено інформацію
до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань. Даний факт відображено і в наданій ініціативній групі
Виписці від 08.02.2017.
Таким чином, факт обрання Антошина Вадима Леонідовича керівником
Громадської організації «Єдиний Чернігів» не є підставою для прийняття
рішення про його включення до списку кандидатів інститутів громадянського
суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах на підставі
недостовірності інформації, що міститься в документах, поданих для участі
в установчих зборах. Факт зміни керівництва та обрання Антошина В.Л.
керівником Громадської організації «Єдиний Чернігів» не скасовує делегування
його як кандидата від інституту громадянського суспільства до участі в
установчих зборах, так як делеговано його було раніше ніж обрано і всі
документи Громадської організації «Єдиний Чернігів» щодо делегування
Антошина В.Л. є достовірними і відповідають вимогам Постанови Кабінету
Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996. Окрім того, жодних листів
та повідомлень щодо відкликання документів про делегування представника до
участі в установчих зборах зв’язку зі зміною керівництва від Громадської
організації «Єдиний Чернігів» ініціативній групі не надходило.
Директор Департаменту
інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю
облдержадміністрації

А. Ф. Подорван

Головний спеціаліст – юрисконсульт
відділу взаємодії з громадськими
об’єднаннями управління з питань
внутрішньої політики та зв’язків з
громадськістю Департаменту

К. В. Кривенко
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Додаток 1
Список представників ІГС, яким відмовлено в участі в установчих зборах з
формування нового складу Громадської ради при облдержадміністрації
№
п/п

1.

№ згідно
журналу
реєстрації
документів
ІГС на
участь в
установчих
зборах
2.

2.

3.

ПІБ
представни
ка ІГС

ІГС

Губар
Микола
Григорович

Чернігівський
козацький
благодійний фонд
підтримки
національнопатріотичного
виховання молоді
«Сіверське
джерело…»

63.

Чепурний
Василь
Федорович

Чернігівське
обласне об’єднання
Всеукраїнського
товариства
«Просвіта»
імені Тараса Шевче
нка

64.

Шевченко
Олександр
Олександров
ич

Газета
«Сіверщина»
(бланк та печатка
Чернігівське
обласне об’єднання
Всеукраїнського
товариства

Підстава відмови

Неусунення
невідповідностей
в
документах, які подані
ініціативній групі для
участі
кандидата
в
установчих
зборах
вимогам: в документах
неправильна назва ІГС,
дані витягу з протоколу
засідання
правління
благодійної організації та
біографічної
довідки
Губаря
М.Г.
не
відповідають
даним
Єдиного
державного
реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців
та громадських формувань
щодо
керівника
благодійного
фонду,
відсутні два додатки до
заяви)
Неусунення
невідповідностей в
документах, які подані
ініціативній групі для
участі кандидата в
установчих зборах:
відсутні додатки до заяви
на участь кандидата в
установчих зборах
Недостовірність
інформації, що міститься в
документах, поданих для
участі
в
установчих
зборах (заява на бланку
Чернігівського обласного
об’єднання
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«Просвіта»
імені Тараса Шевче
нка)

4.

69.

Антошин
Вадим
Леонідович

Громадська
організація
«Єдиний Чернігів»

Всеукраїнського
товариства
«Просвіта»
імені Тараса Шевченка,
тоді як в заяві зазначено,
що кандидата делегує
газета
«Сіверщина»),
неусунення
ІГС
невідповідностей
в
документах, які подані
ініціативній групі для
участі
в
установчих
зборах;
невідповідність
документів, поданих ІГС
вимогам (відсутні додатки
до заяви)
Недостовірність
інформації, що міститься
документах, поданих для
участі в установчих
зборах: заява та додатки
до заяви підписані
керівником Громадської
організації «Єдиний
Чернігів» Замай В.В., у
виписці з Єдиного
державного реєстру
значиться, що керівник
громадської організації
Антошин В.Л.
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Додаток 2
Список учасників установчих зборів, кандидатів до нового складу
Громадської ради при облдержадміністрації
№
п/п

1.

№ згідно
журналу
реєстрації
документів
ІГС на
участь в
установчих
зборах
3.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.

11.

11.

12.

12.

13.

13.

14.

14.

15.

15.

16.

16.

17.

17.

18.

18.

19.

ПІБ кандидата

Демиденко Володимир
Юрійович
Соломаха Сергій
Васильович
Мошко Віктор
Васильович
Седячко Валентина
Миколаївна
Петрова Тамара
Іванівна
Адаменко Дмитро
Миколайович
Москаленко Ігор
Іванович
Шубенко Олена
Миколаївна
Пась Василь Іванович
Товстиженко Павло
Михайлович
Курганський Василь
Панасович
Кужіль Володимир
Дмитрович
Вакуленко Олександр
Володимирович
Отрошко Анатолій
Володимирович
Адаменко Алла
Миколаївна
Проскуріна Наталія
Павлівна
Кутуєва Ольга
Олександрівна
Ягодовський
Костянтин Ігоревич

Інститут громадянського суспільства

Антикорупційна Громадська Спілка
«СОВІСТЬ»
Громадська організація «Центр
«Апельсин»
Чернігівська обласна організація
роботодавців автомобільного транспорту
«Облавтотранс»
Громадська організація «ДАРА»
Громадська організація «Громадський
контроль Чернігівщини»
Обласне об’єднання організацій
роботодавців Чернігівщини
Федерація профспілкових організацій
Чернігівської області
Чернігівська міська Федерація
Кьокушинкай карате
Асоціація підприємств автомобільного
транспорту «Чернігівтрансавто»
Чернігівське обласне об’єднання
організацій роботодавців
Чернігівська обласна організація
роботодавців «Співдружність»
Федерація роботодавців Чернігівщини
Регіональне відділення Українського
союзу промисловців і підприємців
Чернігівської області «ПОЛІССЯ»
Громадська спілка «Спілка учасників
спеціального автодорожнього руху»
Міська громадська організація «Ліга
роботодавців Чернігова»
Громадська організація «Чернігівська Дія»
Громадська організація «БЕЗ ЗІРОК»
Чернігівська обласна організація
Українського товариства охорони пам’яток
історії та культури
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19.

20.

Дорохін Володимир
Гранлісович

20.

22.

21.

23.

Крот Станіслав
Олександрович
Титенок Володимир
Микитович

22.

24.

Павліченко Оксана
Юріївна

23.

25.

24.

26.

Білоока Людмила
Вікторівна
Карцан Володимир
Олексійович

25.

27.

Панченко Олег
Григорович

26.

28.

Волошин Євген
Ігорович

27.

29.

28.

30.

Жимолостнова
Світлана Кузьмінічна
Дудка Ніна
Валентинівна

29.

31.

Панченко Олександр
Григорович

30.

32.

Костенецький Андрій
Анатолійович

31.

33.

32.

34.

33.

35.

34.

36.

35.

37.

36.

38.

Деркач Наталія
Володимирівна
Індило Олександр
Васильович
Бієнко Наталія
Андріївна
Дрижук Юлія
Миколаївна
Хоботня Сергій
Володимирович
Ворох Володимир
Миколайович

37.

39.

Богудінова
Олена Валеріївна

38.

40.

Абакумов Дмитро
Миколайович

Чернігівський обласний осередок
Всеукраїнської громадської організації
«Сила і Честь»
Федерація плавання Чернігівської області
Чернігівська обласна організація
професійної спілки працівників
автомобільного транспорту та шляхового
господарства України
Релігійна громада Божої Церкви Християн
віри Євангельської України «Воскресіння і
життя» в м.Чернігові
Чернігівська обласна організація
роботодавців «Сіверщина»
Чернігівська обласна організація
профспілки працівників охорони здоров’я
України
Обласна галузева організація роботодавців
«Асоціація виробників покрівельних та
фасадних матеріалів»
Громадське формування з охорони
громадського порядку і державного
кордону «Ріпкинська самооборона»
Профспілкова організація «Чернігівська
профспілка підприємців «Єдність»
Чернігівська обласна організація
профспілки працівників освіти і науки
України
Обласне об’єднання організацій
роботодавців «Федерація роботодавців
Чернігівщини»
Обласна галузева організація
роботодавців «Асоціація скрапленого
газу»
Обласна галузева організація роботодавців
«Асоціація аграріїв Чернігівщини»
Громадська організація «Спілка учасників
бойових дій та активних громадян»
Благодійний фонд допомоги хворим дітям
Полісся
Громадська організація «Академія
розвитку»
Громадська організація «Центр допомоги
аграріям та селянам Чернігівщини»
Чернігівська обласна організація
професійної спілки працівників
агропромислового комплексу України
Чернігівська обласна організація
Всеукраїнського товариства кролівників і
звірівників-любителів
Чернігівська обласна профспілкова
організація «Чернігівщина»
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39.

41.

Хитяєв Євген
Володимирович

40.

42.

41.

43.

42.

44.

Хархун Вадим
Анатолійович
Ушкевич Ігор
Валерійович
Бойправ Борис
Степанович

43.

45.

44.

46.

45.

47.

46.

48.

47.

49.

48.

50.

49.

51.

50.

52.

51.

53.

52.

54.

53.

55.

54.

56.

55.

57.

56.

58.

57.

59.

58.

60.

59.

61.

Солохненко Василь
Олександрович
Ткаченко Сергій
Миколайович
Леп’явко Сергій
Анатолійович
Карпенко Сергій
Васильович
Сехін Віктор
Олександрович
Трофименко Ірина
Володимирівна
Ляховий Юрій
Анатолійович
Суховерський
Володимир
Михайлович
Пономаренко Марія
Миколаївна
Приходько Володимир
Валентинович
Філоненко Дмитро
Анатолійович
Решетник Олександр
Олександрович
Волощук Руслан
Олександрович
Пекуровська Олена
Миколаївна
Осадців Іван
Васильович
Агабекян Анжеліка
Анатоліївна
Родимченко В’ячеслав
Володимирович

Незалежна Релігійна Громада
Харизматичної Християнської Церкви
(Повного Євангелія) «Спасіння» м.
Чернігова
Чернігівська філія громадської спілки
«Захист громадського здоров’я»
Чернігівський громадський комітет
захисту прав людини
Чернігівська обласна організація
Підприємців -Роботодавців
«Чернігівщина»
Громадська спілка «Регіональний альянс
ділової активності роботодавців»
Громадська організація «Військовоспортивний клуб «Північний корпус»
Чернігівська міська громадська організація
«Сіверський інститут регіональних
досліджень»
«Український національний комітет
Міжнародної Торгової Палати»
Чернігівська міська громадська організація
«Розвиток Чернігова»
Громадська організація «Центр матері за
відродження суспільства»
Асоціація «Лісозаготівельних та
деревообробних підприємств Чернігівської
області України
«ЧЕРНІГІВЛІСДЕРЕВПРОМ»
Чернігівське обласне відділення
Національної всеукраїнської музичної
спілки
Громадська організація «Асоціація
садівників, дачників та городників
м. Чернігова «Мрія»
Благодійний фонд «Чернігів туристичний»
Громадська організація «Чернігівська
Національна Громада»
Громадська організація «Правий Сектор
Північ»
Громадська організація «Нові перспективи
природно-заповідальних територій
Чернігівщини»
Громадська організація «Ліга ділових та
професійних жінок України»
Чернігівська міська організація
Української Екологічної Асоціації
«Зелений Світ»
Громадська організація «Добрий
Самарянин»
Громадська організація «Волонтерський
Центр «Єдність»
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60.

62.

Пеняєва Вікторія
Юріївна

61.

65.

62.

66.

Балакша Сергій
Володимирович
Романов Микола
Миколайович

63.

67.

Авраменко Валентин
Миколайович

64.

68.

65.

70.

Ляхович Мирослав
Степанович
Сташко Борис
Васильович

66.

71.

67.

72.

68.

73.

Самосват Валерій
Олексійович

69.

74.

Марченко Валерій
Леонідович

70.

75.

71.

76.

Лутченко Альона
Володимирівна
Бондарев Олександр
Анатолійович

72.

77.

Стельмах Віктор
Іванович

73.

78.

Лігун Анатолій
Михайлович

Федорова Світлана
Віталіївна
Танана Володимир
Сергійович

Первинна профспілкова організація № 4
працівників закладів культури
Чернігівської місцевої профспілки «Ніка»
Міжнародний благодійний фонд «Блага
справа»
Громадська організація «Чернігівський
центр соціальної адаптації бездомних та
безпритульних»
Чернігівська обласна ветеранська
організація Асоціації ветеранів
Міністерства внутрішніх справ України
Чернігівська обласна громадська
організація «Захист прав трудящих»
Чернігівське обласне відділення
Українського національного фонду
допомоги інвалідам Чорнобиля
Чернігівське міське громадське об’єднання
інвалідів «Шанс»
Громадська організація «Всеукраїнська
молодіжна громадська організація
«Соціалістичний Конгрес Молоді»
Громадська організація «Спілка учасників
бойових дій, ветеранів військової служби
та правоохоронних органів Чернігівської
області»
Громадська організація «Комітет
народного контролю в Чернігівській
області»
Громадська організація «Рада
партнерського розвитку»
Благодійна організація «Чернігівська
обласна Агенція регіонального розвитку
«Вектор»
Громадське формування з охорони
громадського порядку і державного
кордону «Самооборона Чернігівщини»
Чернігівська обласна організація
всеукраїнської організації інвалідів «Союз
Чорнобиль України»
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