
ПРОТОКОЛ 

зборів членів Громадської ради при Чернігівській облдержадміністрації 

  

м. Чернігів, зала № 1 ОДА      10 липня 2019 року 

 

ПРИСУТНІ: 64 членів Громадської ради при Чернігівській 

облдержадміністрації, директор Департаменту інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю облдержадміністрації Слезко І.І. 

ВІДСУТНІ: 72 членів Громадської ради при облдержадміністрації: 

Абакумов Д.М., Авдієнко В.М., Адамаенко А.М., Андрійченко Б.О., 

Антошин В.Л., Базар О.В., Бієнко Н.А., Білоока Л.В., Брічеєв О.М., 

Вакуленко О.В., Гамалій С.В., Гребенік Р.М., Гривко С.Д., Гуляй М.В., 

Дейнеко В.І., Демиденко В.Ю., Дмитренко А.В., Дрозд С.О., Дудка Н.В., 

Заїка Ю.А., Капара В.І., Карасьова Л.В., Клименок С.М., Козирєв В.М., 

Корж О.О., Корнієнко О.І., Котеленець О.О., Кохан Н.Ф., Куліда С.М., 

Курганський В.П., Лазаренко С.В., Лозовий Ю.О., Лось А.Ф.,  Маляренко І.В., 

Масляний М.Г., Мезенцев О.І.,  Міщук Т.Л., Навроцький П.В., Назаренко В.І., 

Насурлаєв Д.Р., Нікітенко А.В., Панченко В.М., Панченко Олег Григорович, 

Панченко Олександр Григорович, Пась В.І., Полонский В.І., 

Пономаренко М.М., Примаченко М.В., Прокопович П.Г., Руденко М.В., 

Самосват В.О., Рябченко В.М., Середа Д.М., Синельник І.С., Сімонов Г.М., 

Славов І.І., Соболев Д.М., Солонець Ю.Ю., Сташко Б.В., Таразі О.М., 

Терещенко Т.М., Терницька Т.О., Турчин О.В., Федорова С.В., Фоміна Л.О., 

Хроленко О.В., Шанський М.М., Шестоперова В.Ю., Шкурат О.В., 

Штефан М.Ю., Шубенко О.М., Ясенчук О.А. 

 

Вів збори голова Громадської ради Москаленко І.І. 

 

Порядок денний 

1. Про проект орієнтовного плану роботи Громадської ради на 

2019 рік. 

2. Про звернення до Чернігівського міського голови та депутатів 

міської ради щодо проведення громадських слухань. 

3. Різне. 
 

СЛУХАЛИ: 

 

Москаленко І.І.:  Повідомив, що кворум відсутній та запропоновав провести 

збори членів Громадської ради. Рішення на зборах Громадська рада приймати 

не може. Отже питання порядку денного засідання: щодо нового комітету 

Громадської ради: комітет з питань соціальної політики, пенсійного та 

соціального забезпечення, доступності, інклюзивної освіти та затвердження 
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його голови  Ушкевича І.В. запропонував не розглядати та перенести на 

наступне засідання Громадської ради.  

Поінформував про діяльність Громадської ради після другого засідання 

Громадської ради. Громадська рада має затверджене Положення (затверджено 

головою облдержадміністрації 7 червня). 21 червня три комітети Громадської 

ради (голови Ляхович М.С., Седячко В.М., Марченко В.Л.) організували 

засідання за «круглим столом» на тему «Обговорення шляхів вирішення 

питання щодо проведення громадської експертизи в територіальних органах та 

установах Держпродспоживслужби України». До проведення засідання 

долучився також Демиденко В.Ю., який має досвід проведення громадських 

експертиз. В результаті Головне управління Держпродспоживслужби в 

Чернігівській області погодилось на проведення експертизи своєї діяльності 

Чернігівською обласною громадською організацією «Захист прав трудящих».   

25 червня за ініціативи комітету з питань сім’ї та захисту прав дітей 

(голова Надирова Н.Г.) відбулось засідання за «круглим столом» на тему: 

«Аналіз організаційних та проблемних питань Ніжинського дитячого будинку-

інтернату та шляхи їх вирішення». Дитячий будинок-інтернат  призначений для 

проживання дітей та осіб з інвалідністю віком до 35 років з порушеннями 

фізичного, інтелектуального розвитку та психічними розладами. Останнім 

часом про Ніжинський дитячий будинок-інтернат — неодноразово 

поширюються негативні відгуки в ЗМІ, в більшості неправдиві. Нині персонал 

закладу працює в умовах постійних перевірок (в червні їх було 8). Учасники 

засідання обговорили питання усунення недоліків у роботі закладу. Було 

зазначено, що заклад потребує підтримки, зокрема фінансової. 

Члени Громадської ради приймали участь у роботі конкурсної комісії з 

відбору кандидатури на заміщення посади директора РЛП «Ялівщина» та 

робочих груп, зокрема, створених при структурних підрозділах ОДА з розробки  

проекту  Стратегії сталого  розвитку Чернігівської області  на період до 2027 

року та Плану з її реалізації у 2021-2023 роках. 

Відбулось два засідання президії (20 червня та 3 липня), де розглядалось 

питання плану роботи Громадської ради, її комітетів на цей рік. Президією 

Громадської ради підтримано пропозицію ГО «Чернігівський центр соціальної 

адаптації бездомних та безпритульних» про створення на базі колишнього 

комунального закладу «Левоньківська психіатрична лікарня» Регіонального 

центру соціальної адаптації бездомних та безпритульних.  

До Громадської ради надійшло звернення від жителів села Білорічиця 

Прилуцького району щодо вирубування дерев та використання земель навколо 

урочища «Засенькове». Комітет з реалізації Програми «Зелене намисто 

Чернігівщини» звернувся з цього приводу до Державної екологічної інспекції у 

Чернігівській області. Громадській раді було повідомлено, що урочище 

«Засенькове» не відноситься до об’єктів природно-заповідного фонду, але 

готуються документи для створення цього об’єкту. В позаплановій перевірці 

діяльності фермерського господарства, яку звинувачено у зверненні у 

порушенні законодавства, Державної екологічної інспекції було відмовлено. 



 3 

Нагадав про норму п.2.5 Регламенту Громадської ради, згідно якого 

зареєстровані члени Громадської ради можуть залишити засідання на підставі 

особистої письмової заяви на ім’я голови Громадської ради або головуючого на 

засіданні Громадської ради, яку разом з мандатом або карткою подають 

лічильній комісії для реєстрації заяви в протоколі засідання лічильної комісії. 

Голова лічильної комісії оголошує про зміни кількості присутніх членів 

Громадської ради, зокрема, щодо наявності кворуму для голосування.  

 

1.Про проект орієнтовного плану роботи Громадської ради на 2019 рік. 

 

СЛУХАЛИ:  

Проскуріна Н.П.: Поінформувала, що проект орієнтовного плану роботи 

Громадської ради було розіслано членам Громадської ради електронною поштою 

8 липня і всі члени Громадської ради мали змогу з ним ознайомитись. 

Орієнтовний план сформований згідно планів роботи комітетів Громадської ради. 

8 комітетів свої пропозиції не надали. Орієнтовний план роботи за потребою 

коригуватися.  

ВИСТУПИЛИ: Волощук Р.О., Жимолостнова С.К., Москаленко І.І., 

Ягодовський К.І. 

 

СЛУХАЛИ:  

Москаленко І.І.: Запропонував з огляду на те, що на зібранні відсутній кворум  і 

неможливе ухвалювання рішення, згідно п.6.2.8. Положення про Громадську 

раду, приймати рішення щодо затвердження орієнтовного плану роботи 

Громадської ради на 2019 рік шляхом опитування її членів у письмовому або  

електронному вигляді. Члени Громадської ради електронною поштою мають 

висловити свою позицію щодо підтримки орієнтовного плану роботи Громадської 

ради шляхом надсилання відповідного електронного листа секретарю 

Громадської ради. 

 

2.Про звернення до Чернігівського міського голови та депутатів міської 

ради щодо проведення громадських слухань. 

 

СЛУХАЛИ: 

Ягодовський К.І.: Запропонував членам Громадської ради особисто, як 

представникам ІГС підписати звернення до Чернігівського міського голови та 

депутатів міської ради щодо проведення громадських слухань при прийнятті 

рішень, що зачіпають інтереси  громади нашого міста, як це передбачено 

Положенням про громадські слухання у м. Чернігові, та звернення до 

Чернігівського міського голови та депутатів міської ради щодо реконструкції 

Красної площі. 

Лепявко С.А.: Нагадав, що діалог з Чернігівською міською радою щодо 

реконструкції Красної площі ведеться з лютого цього року. Окремі пропозиції 

владою враховані. 
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ВИСТУПИЛИ: Проскуріна Н.П. 

 

3.Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 

Москаленко І.І.: Повідомив, що бажаючих виступити у «Різному» немає, 

оголосив збори закритими. 

 

 

Голова Громадської ради     Ігор Москаленко  

 

 

Секретар         Валентина Сапон 

 

 


