
Протокол № 1 

засідання робочої групи зі створення Координаційної ради громадських 

організацій ветеранів АТО/ООС та членів сімей загиблих при Чернігівській 

ОДА 

 

«09» липня 2020 року                                                                  м. Чернігів 

 

Присутні представники громадських організацій та органів державної влади: 
 

1. Бутенко Руслан Володимирович – ГО «Сосницька спілка воїнів - учасників 

АТО». 

2. Давиденко Костянтин Анатолійович – Відокремлений підрозділ м. Чернігів 

ВГО «Ветеранське Братерство» 

3. Джевага Ярослав Михайлович – ГО «Прилуцький Козачий Полк». 

4. Менайлов  Микола  Володимирович –  Чернігівський підрозділ  ВГО  

«ЛЕГІОН АТО». 

5. Мироненко Володимир Володимирович – ГО «Спілка ветеранів АТО 

«ДОБРОБАТ «Чернігів». 

6. Одноколов Олександр Олександрович – ГО «Жіноча волонтерська сотня 

самооборони Чернігівщини». 

7. Петренко Оксана Михайлівна – Відділ у Чернігівській області Міністерства у 

справах ветеранів. 

8. Сєрков Олексій Олександрович – ГО «Ветерани АТО Городнянщини». 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про обрання головуючого та секретаря зборів. 

2. Про затвердження проєкту Положення про Координаційну раду ветеранів 

АТО/ООС та членів сімей загиблих при Чернігівській обласній державній 

адміністрації. 

3. Про перше засідання Координаційної ради ветеранів АТО/ООС та членів сімей 

загиблих при Чернігівській обласній дерєавній адміністрації. 

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ: 
 

1. По першому питанню порядку денного  
 

Слухали: 

Одноколова Олександра Олександровича, який запропонував обрати головуючим 

засідання робочої групи Мироненка Володимира Володимировича, секретарем – 

Давиденка Костянтина Анатолійовича. 
 

Виступили: 

Петренко Оксана Михайлівна, яка запропонувала підтримати пропозицію 

Одноколова Олександра Олександровича. 

Голосували: 

8 – «за»; 

0 – «проти»; 

0 – «утримались» 

Рішення прийнято. 

 
 



Ухвалили: 

Обрати головуючим засідання робочої групи Мироненка Володимира 

Володимировича, секретарем – Давиденка Костянтина Анатолійовича. 

 

2. По другому питанню порядку денного 
 

Слухали: 

Мироненка Володимира Володимировича, який озвучив питання щодо гострої 

необхідності створення Координаційної Ради - своєрідного майданчику та 

плацдарму для спілкування і комунікації ветеранів АТО/ООС, перш за все, між 

собою та органами державної влади Чернігівської області. Наголосив, що 

новостворена Рада допоможе ветеранам більш детально ознайомитися з 

досягненнями організацій ветеранів кожного окремого району області, обмінятися 

власним досвідом, створити координацію та співпрацю з органами державної 

влади щодо реалізації державної політики у сфері соціального захисту ветеранів 

війни та учасників АТО/ООС, впливати на ці процеси, співпрацювати та 

висловлювати свою консультаційно-дорадчу думку. Запропонував членам 

засідання робочої групи ознайомитися з проєктом положення Координаційної 

Ради, висловити свої пропоцизиції і думки щодо запропонованих пунктів проєкту, 

затвердити та прийняти його за основу. 
 

Виступили: 

1. Давиденко Костянтин Анатолійович, який підтримав пропозицію Мироненка 

Володимира Володимировича, запропонував визначитися з граничною кількістю 

представників Координаційної Ради та внести зміни у положення. 

2. Одноколов Олександр Олександрович, який запропонував не змінювати 

положення щодо питання граничної кількості представників Координаційної Ради 

та залишити чисельність беграничною. 

3. Мироненко Володимир Володимирович, який наголосив, що кількісний склад 

Координаційної Ради та процедуру вступу нових членів буде контролювати 

новостворений внутрішній орган Координаційної Ради. 

4. Бутенко Руслан Володимирович, який озвучив гострі питання пов’язані з 

проблемою у реалізації законних соціальних прав ветеранів війни та учасників 

АТО/ООС у сфері транспортних перевезень. Зокрема чисельних відмов від 

представників транспортних перевізників у предоставленні пільгових перевезень.  

Підтримав загалом ідею створення Координаційної Ради та прийняття 

запропонованого положення за основу. 

5. Менайлов  Микола  Володимирович, озвучив ситуацію про недостатній рівень 

запровадження психологічної реабілітації ветеранів війни, учасників АТО/ООС та 

їх сімей. Підтримав загалом ідею створення Координаційної Ради та прийняття 

запропонованого положення за основу. 

6. Джевага Ярослав Михайлович, який підтримав пропозицію Мироненка 

Володимира Володимировича, загалом ідею створення Координаційної Ради та 

прийняття запропонованого положення за основу. 

7. Сєрков Олексій Олександрович, який підтримав пропозицію Мироненка 

Володимира Володимировича, загалом ідею створення Координаційної Ради та 

прийняття запропонованого положення за основу. 

 

 
 



Голосували: 

8 – «за»; 

0 – «проти»; 

0 – «утримались» 

Рішення прийнято. 
 

Ухвалили: 

Затвердити проєкт Положення про Координаційну раду ветеранів АТО/ООС та 

членів сімей загиблих при Чернігівській обласній державній адміністрації та 

прийняти його за основу. 

 

3.  По третьому питанню порядку денного 
 

Слухали: 

Мироненка Володимира Володимировича, який запропонував визначитися з 

орієнтовною датою першого засідання Координаційної ради ветеранів АТО/ООС 

та членів сімей загиблих при Чернігівській обласній дерєавній адміністрації. 
 

Виступили: 

Давиденко Костянтин Анатолійович, який запропонував дату – 21.07.2020,  

визначити орієнтовною для зібрання першого засідання Координаційної ради 

ветеранів АТО/ООС та членів сімей загиблих при Чернігівській обласній 

державній адміністрації. 
 

Голосували: 

8 – «за»; 

0 – «проти»; 

0 – «утримались» 
 

Ухвалили: 

Визначити дату – 21.07.2020, орієнтовною для зібрання першого засідання 

Координаційної ради ветеранів АТО/ООС та членів сімей загиблих при 

Чернігівській обласній дерєавній адміністрації. 

 
Протокол №1 засідання робочої групи зі створення Координаційної ради громадських 

організацій ветеранів АТО/ООС та членів сімей загиблих при Чернігівській ОДА складено у 

двох примірниках. 

Невід’ємною частиною Протоколу №1 робочої групи зі створення Координаційної ради 

громадських організацій ветеранів АТО/ООС та членів сімей загиблих при Чернігівській ОДА є 

реєстр осіб, які брали участь (Додаток № 1) та Проєкт Положення про Координаційну раду 

ветеранів АТО/ООС та членів сімей загиблих при Чернігівській обласній державній 

адміністрації (Додаток № 2). 

 

 

Підписи: 

 
 

Головуючий засідання 

 
 

Секретар засідання 


