
 
УК РА Ї Н А  

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 

 

Про затвердження складу  

Громадської ради при 

обласній державній адміністрації 

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 

№ 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 

державної політики» та відповідно до Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», з урахуванням протоколу установчих зборів для формування 

громадської ради при обласній державній адміністрації від 23.02.2017: 

1. Затвердити склад Громадської ради при обласній державній 

адміністрації згідно з додатком. 

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови 

обласної державної адміністрації від 23 січня 2015 року № 18. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

Голова обласної  

державної адміністрації         В.П. Куліч 

 

15 березня 2017 року     м.Чернігів         №  139 



Додаток 

до розпорядження голови  

обласної державної адміністрації 

15 березня 2017 року № 139 

 

 

С К Л А Д 

Громадської ради при обласній державній адміністрації 
 

Абакумов  

Дмитро Миколайович 

представник Чернігівської обласної 

профспілкової організації  «Чернігівщина»; 

Авраменко  

Валентин Миколайович 

представник Чернігівської обласної 

ветеранської організації Асоціації ветеранів 

Міністерства внутрішніх справ України; 

Агабекян  

Анжеліка Анатоліївна 

представник Громадської організації «Добрий 

Самарянин»; 

Адаменко  

Дмитро Миколайович 

представник обласного об’єднання організацій 

роботодавців Чернігівщини; 

Адаменко  

Алла Миколаївна 

представник міської громадської організації 

«Ліга роботодавців Чернігова»; 

Багудінова  

Олена Валеріївна 

представник Чернігівської обласної організації  

Всеукраїнського товариства кролівників і 

звірівників-любителів; 

Балакша  

Сергій Володимирович 

представник Міжнародного благодійного 

фонду «Блага справа»; 

Бієнко  

Наталія Андріївна 

представник Благодійного фонду допомоги 

хворим дітям Полісся; 

Білоока  

Людмила Вікторівна 

представник Чернігівської обласної організації 

роботодавців «Сіверщина»; 

Бойправ  

Борис Степанович 

представник Чернігівської обласної організації 

Підприємців - Роботодавців «Чернігівщина»; 

Бондарев   

Олександр Анатолійович 

представник Благодійної організації 

«Чернігівська обласна Агенція регіонального 

розвитку «Вектор»; 

Вакуленко  

Олександр Володимирович  

представник Регіонального відділення 

Українського союзу промисловців і 

підприємців Чернігівської області  

«ПОЛІССЯ»; 

Волошин  

Євген Ігорович 

представник Громадського формування з 

охорони громадського порядку і державного 

кордону «Ріпкинська самооборона»; 
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Волощук  

Руслан Олександрович  

представник Громадської організації «Нові 

перспективи природно-заповідальних 

територій Чернігівщини»; 

Ворох  

Володимир Миколайович 

представник Чернігівської обласної організації 

професійної спілки працівників 

агропромислового комплексу України; 

Демиденко  

Володимир Юрійович 

представник Антикорупційної Громадської 

Спілки «СОВІСТЬ»; 

Деркач  

Наталія Володимирівна 

представник обласної галузевої організації 

роботодавців «Асоціація аграріїв 

Чернігівщини»; 

Дорохін  

Володимир Гранлісович 

представник Чернігівського обласного 

осередку Всеукраїнської громадської 

організації «Сила і Честь»; 

Дрижук  

Юлія Миколаївна 

представник Громадської організації 

«Академія розвитку»; 

Дудка  

Ніна Валентинівна 

представник Чернігівської обласної організації  

профспілки працівників освіти і науки 

України; 

Жимолостнова  

Світлана Кузьмінічна 

представник профспілкової організації 

«Чернігівська профспілка підприємців 

«Єдність»; 

Індило  

Олександр Васильович 

представник Громадської організації «Спілка 

учасників бойових дій та активних громадян»; 

Карпенко  

Сергій Васильович 

представник Асоціації «Український 

національний комітет Міжнародної Торгової 

Палати»; 

Карцан  

Володимир Олексійович 

представник Чернігівської обласної організації 

профспілки працівників охорони здоров’я 

України; 

Костенецький  

Андрій Анатолійович 

представник обласної галузевої організації 

роботодавців «Асоціація скрапленого газу»; 

Крот  

Станіслав Олександрович 

представник Федерації плавання Чернігівської 

області; 

Кужіль  

Володимир Дмитрович 

представник Федерації роботодавців 

Чернігівщини; 

Курганський  

Василь Панасович 

представник Чернігівської обласної організації 

роботодавців «Співдружність»; 

Кутуєва  

Ольга Олександрівна 

представник Громадської організації «Без 

Зірок»; 
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Лігун  

Анатолій Михайлович 

представник Чернігівської обласної організації 

Всеукраїнської організації інвалідів «Союз 

Чорнобиль України»; 

Лутченко  

Альона Володимирівна 

представник Громадської організації «Рада 

партнерського розвитку»; 

Ляховий  

Юрій Анатолійович 

представник Асоціації «Лісозаготівельних та 

деревообробних підприємств Чернігівської 

області України 

«ЧЕРНІГІВЛІСДЕРЕВПРОМ»; 

Ляхович  

Мирослав Степанович 

представник Чернігівської обласної 

громадської організації «Захист прав 

трудящих»; 

Марченко  

Валерій Леонідович 

представник Громадської організації «Комітет 

народного контролю в Чернігівській області»; 

Москаленко  

Ігор Іванович 

представник Федерації профспілкових 

організацій Чернігівської області; 

Мошко  

Віктор Васильович 

представник Чернігівської обласної організації 

роботодавців автомобільного транспорту 

«Облавтотранс»; 

Осадців  

Іван Васильович 

представник Чернігівської міської організації  

Української Екологічної Асоціації «Зелений 

Світ»; 

Отрошко  

Анатолій Володимирович 

представник Громадської спілки «Спілка 

учасників спеціального автодорожнього руху»; 

Павліченко  

Оксана Юріївна 

представник релігійної громади Божої Церкви 

Християн віри Євангельської України 

«Воскресіння і життя» в м. Чернігові; 

Панченко  

Олег Григорович 

представник обласної галузевої організації 

роботодавців «Асоціація виробників 

покрівельних та фасадних матеріалів»; 

Панченко  

Олександр Григорович 

представник обласного об’єднання організацій 

роботодавців «Федерація роботодавців 

Чернігівщини»; 

Пась  

Василь Іванович 

представник Асоціації підприємств 

автомобільного транспорту 

«Чернігівтрансавто»; 

Пекуровська  

Олена Миколаївна 

представник Громадської організації «Ліга 

ділових та професійних жінок України»; 
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Пеняєва  

Вікторія Юріївна 

представник Первинної профспілкової 

організації № 4 працівників закладів культури 

Чернігівської місцевої профспілки «Ніка»; 

Петрова  

Тамара Іванівна 

представник Громадської організації 

«Громадський контроль Чернігівщини»; 

Приходько  

Володимир Валентинович 

представник Благодійного фонду «Чернігів 

туристичний»; 

Проскуріна  

Наталія Павлівна  

представник Громадської організації 

«Чернігівська Дія»; 

Решетник   

Олександр Олександрович 

представник Громадської організації «Правий 

Сектор Північ»; 

Родимченко  

В’ячеслав Володимирович 

представник Громадської організації 

«Волонтерський Центр «Єдність»; 

Романов  

Микола Миколайович 

представник Громадської організації 

«Чернігівський центр соціальної адаптації 

бездомних та безпритульних»; 

Самосват  

Валерій Олексійович 

представник Громадської організації «Спілка 

учасників бойових дій, ветеранів військової 

служби та правоохоронних органів 

Чернігівської області»; 

Седячко  

Валентина Миколаївна 

представник Громадської організації «ДАРА»; 

Сехін  

Віктор Олександрович 

представник Чернігівської міської організації 

«Розвиток Чернігова»; 

Соломаха  

Сергій Васильович 

представник Громадської організації «Центр 

«Апельсин»; 

Солохненко  

Василь Олександрович 

представник Громадської спілки 

«Регіональний альянс ділової активності 

роботодавців»; 

Сташко  

Борис Васильович 

представник Чернігівського обласного 

відділення Українського національного фонду 

допомоги інвалідам Чорнобиля; 

Стельмах  

Віктор Іванович 

представник Громадського формування з 

охорони громадського порядку і державного 

кордону «Самооборона Чернігівщини»; 

Суховерський  

Володимир Михайлович 

представник Чернігівського обласного 

відділення Національної всеукраїнської 

музичної спілки; 
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Танана  

Володимир Сергійович 

представник Громадської організації 

«Всеукраїнська молодіжна громадська 

організація «Соціалістичний Конгрес Молоді»; 

Титенок  

Володимир Микитович 

представник Чернігівської обласної організації 

професійної спілки працівників 

автомобільного транспорту та шляхового 

господарства України; 

Ткаченко  

Сергій Миколайович 

представник Громадської організації 

«Військово-спортивний клуб «Північний 

корпус»; 

Товстиженко  

Павло Михайлович 

представник Чернігівського обласного 

об’єднання організацій роботодавців; 

Трофименко  

Ірина Володимирівна  

представник Громадської організації «Центр 

матері за відродження суспільства»; 

Ушкевич  

Ігор Валерійович 

представник Чернігівського громадського 

комітету захисту прав людини; 

Федорова  

Світлана Віталіївна 

представник Чернігівського міського 

громадського об’єднання інвалідів «Шанс»; 

Філоненко  

Дмитро Анатолійович  

представник Громадської організації 

«Чернігівська Національна Громада»; 

Хархун  

Вадим Анатолійович 

представник Чернігівської філії громадської 

спілки «Захист громадського здоров’я»; 

Хитяєв  

Євген Володимирович 

представник Незалежної релігійної громади 

Харизматичної Християнської Церкви 

(Повного Євангелія) «Спасіння» м. Чернігова; 

Хоботня  

Сергій Володимирович 

представник Громадської організації «Центр 

допомоги аграріям та селянам Чернігівщини»; 

Шубенко  

Олена Миколаївна 

представник Чернігівської міської Федерації 

Кьокушинкай карате; 

Ягодовський  

Костянтин Ігорович 

представник Чернігівської обласної організації 

Українського товариства охорони пам’яток 

історії та культури. 

 

 

Заступник голови – керівник апарату 

обласної державної адміністрації     Н.А. Романова 
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Голові обласної державної 

адміністрації 

Кулічу В. П. 

 

Копія: Заступнику голови 

облдержадміністрації 

Романовій Н. А. 

 

Доповідна записка 

(щодо правових аспектів формування громадської ради при ОДА та наслідків, 

що можуть настати у разі допущення порушень формування, п. 6 доручення 

голови ОДА від 27.02.2017) 

 

Питання формування складу громадської ради є складовим вимог до 

організації і проведення органами виконавчої влади консультацій з 

громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, що 

регламентовано постановою КМУ від 3 листопада 2010 року№ 996 «Про 

забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики», якою затверджено: 

Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування 

та реалізації державної політики; 

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). 

Типовим положенням чітко визначено статус громадської ради 

(тимчасовий консультативно-дорадчий орган, утворений для сприяння участі 

громадськості у формуванні та реалізації державної політики) (пункт 1 Типового 

положення) та механізм її формування (пункти 6 – 9 Типового положення). 

Недотримання встановленого порядку формування громадської ради: 

1. є підставою для визнання управлінського рішення (розпорядження 

голови ОДА) незаконним в судовому порядку; 

2. може ставити під сумнів законність прийнятих таким складом ради 

рішень (рішення судом може бути визнане незаконним у зв’язку з тим, що його 

прийнято нелегітимним складом громадської ради); 

3. робить неможливим реалізацію норм абзацу 10 пункту 10 Типового 

положення щодо змін складу громадської ради у разі вибуття окремих членів (У 

разі припинення будь-якою особою членства у громадській раді її місце займає 

наступний за черговістю кандидат до складу громадської ради, який набрав 

найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового 

голосування на установчих зборах). 

Т. ч. склад має бути сформовано у відповідності до вимог 

законодавства, зокрема: 
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Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом 

рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих 

зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства. 

Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами 

та не може становити більш як 35 осіб. 

Строк повноважень складу громадської ради - два роки. 

До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному 

представнику від кожного інституту громадянського суспільства. 

Членство в громадській раді є індивідуальним. 

Оскільки і громадська рада, і ініціативна група утворюються ОДА та  є 

консультативно-дорадчими органами, утвореними управлінськими рішеннями 

ОДА, у разі їх (ради та/або ініціативної групи) незаконної діяльності позов буде 

подаватись до ОДА. 

До розпорядження, внесеного Департаментом інформаційної діяльності 

та комунікацій з громадськістюоблдержадміністрації, за результатами 

проведеної правової експертизи відповідно до вимог розділу 7 Регламенту 

Чернігівської обласної державної адміністрації підготовлено висновок 

(додається). 

Додаток: копія висновку юридичного відділу до проекту розпорядження. 

 

Начальник юридичного відділу 

апарату облдержадміністрації    Н. М. Мужикова 
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Додаток 

 

Висновок юридичного відділу 

апарату облдержадміністрації до проекту розпорядження  

«Про затвердження складу Громадської ради при обласній державній 

адміністрації» 

 

Юридичним відділом в межах повноважень проаналізовано поданий 

проект та повідомляється наступне. 

Поданим проектом пропонується затвердити склад Громадської ради у 

складі згідно з додатком. 

Абзацом 2 пункту 7 Типового 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, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 

року № 996, визначено, що кількісний склад громадської ради визначається 

установчими зборами та не може становити більш як 35 осіб. 

Разом з тим, склад громадської ради, який пропонується затвердити,  

значно перевищує максимальну кількість.  

Враховуючи викладене, поданий проект не відповідає вимогам чинного 

законодавства. 

 

 

Начальник юридичного відділу 

апарату облдержадміністрації         Н.М.Мужикова 

 

 

 


