
1 

 

 

Звіт про роботу Громадської ради (лютий 2017 - лютий 2019 

р.р.) 

(Виступ голови Громадської ради Москаленка І.І.) 

 

23 лютого 2017 року на установчих зборах представників 

громадянського суспільства сформовано новий склад Громадської ради при 

облдержадміністрації, до якого увійшли 71 осіб.  

Виключено зі складу Громадської ради 8 чоловік. 

Відповідно до поданих заяв: 

Жимолостнова  

Світлана Кузьмінічна 

представник профспілкової 

організації «Чернігівська профспілка 

підприємців «Єдність»; 

Багудінова  

Олена Валеріївна 

представник Чернігівської обласної 

організації  Всеукраїнського товариства 

кролівників і звірівників-любителів; 

Карцан  

Володимир Олексійович 

представник Чернігівської обласної 

організації профспілки працівників охорони 

здоров’я України; 

Індило  

Олександр Васильович 

представник Громадської організації 

«Спілка учасників бойових дій та активних 

громадян»; 

За невідвідування засідань: 

Танана  

Володимир Сергійович 

представник Громадської організації 

«Всеукраїнська молодіжна громадська 

організація «Соціалістичний Конгрес Молоді»; 

Волошин  

Євген Ігорович 

представник Громадського 

формування з охорони громадського порядку і 

державного кордону «Ріпкинська 

самооборона»; 

Решетник   

Олександр Олександрович 

представник Громадської організації 

«Правий Сектор Північ»; 

Філоненко  

Дмитро Анатолійович  

представник Громадської організації 

«Чернігівська Національна Громада»; 

На сьогодні до складу Громадської ради входять 63 представники 

інститутів громадянського суспільства. 

Громадська рада працювала згідно з Положенням про Громадську 

раду, Регламентом роботи, орієнтовними планами роботи на 2017 та на 2018 

роки. 

У складі Громадської ради створено:  

 20 комітетів (залишилось 18, ліквідовано комітети з питань 

соціальної політки та з питань екології через відсутність голів комітетів); 

 президію; 

 обрано першого заступника голови Громадської ради. 
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Щодо співпраці з ОДА 

Голова Громадської ради та голови комітетів Громадської ради 

включені до складу консультативно-дорадчих органів облдержадміністрації, 

колегій структурних підрозділів облдержадміністрації.  

10 березня 2017 року відбулася зустріч голови 

облдержадміністрації з членами Громадської ради, 15 вересня того ж року — 

з членами її президії. Були обговорені питання налагодження співпраці 

облдержадміністрації та Громадської ради, актуальні питання розвитку 

області. 

15 січня 2019 року відбулась зустріч новопризначеного голови 

облдержадміністрації Олександра Мисника з членами президії Громадської 

ради. За її результатами головою облдержадміністрації дане доручення, 

частина пунктів якого вже виконана. 

 П. 5.1 Щодо формування оновленої номінації об'єктів культурної 

спадщини м. Чернігова для включення до попереднього Списку всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО.  

Проведено дві наради в ОДА, одна з них за участю голови ОДА, де 

прийнято принципове рішення щодо оновленої номінації: 6 лютого 

визначено номінацію як «Культурний ландшафт м. Чернігова».  

 П. 6 Ткаченка С.М., голову комітету патріотичного виховання 

дітей та молоді Громадської ради при обласній державній адміністрації, 

представника громадської організації «Військово-спортивний клуб 

«Північний корпус, включено до складу обласної міжвідомчої комісії з 

питань організації оздоровлення та відпочинку дітей. 

 

За два роки відбулось дев’ять засідань Громадської ради. П’ять 

засідань — у 2017 році та три — у 2018 році (дев’яте засідання, 13 листопада, 

не відбулось через відсутність кворуму, натомість проведено збори), одне 

засідання проведено у 2019 році. 

Відбулося 15 засідань президії Громадської ради. 

У 2017 році, починаючи з липня — 6 засідань президії Громадської 

ради,  

У 2018 році — 8 засідань президії Громадської ради. 

У 2019 році — одне засідання президії.  

 

Питання, які постійно перебували у центрі уваги Громадської ради:  

 розбудова комунального закладу «Регіональний ландшафтний 

парк «Ялівщина» Чернігівської обласної ради;  

 забезпечення потреб закладів охорони здоров’я області 

донорською кров’ю, її компонентами і препаратами;  

 реформування охорони здоров’я;  

 захист інформаційного простору області; 

 питання екології, створення та збереження природно-охоронних 

об’єктів; 
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 створення обласного Центру комплексної реабілітації та 

обслуговування учасників бойових дій; 

 включення пам’яток Чернігівщини до Списку всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО. 

 

У 2017 році 11 комітетів Громадської ради організували десять 

засідань за «круглим столом», де розглядалися питання запровадження ринку 

землі, реалізації медичної реформи, забезпечення хворих компонентами та 

препаратами крові на Чернігівщині, якості питної води, проект реконструкції 

парку ім. Коцюбинського в м. Чернігові та інші питання. 

 

У 2018 році чотири комітети організували три засідання за 

«круглим столом»: 

28 лютого — «Екологічна складова реформи децентралізації 

(регіональний аспект)»; 

29 березня — «Перші кроки реформування первинного рівня 

охорони здоров’я та невідкладної меддопомоги, в т. ч. медичної допомоги 

дітям». 

13 грудня — «Соціально-психологічні аспекти взаємодії освітніх 

закладів з батьками в контексті інклюзивного навчання». Взяли  участь  

представники Громадської ради при ОДА, голова обласної ради Ігор 

Вдовенко, заступник голови облдержадміністрації Наталія Романова, 

психологи, представники Управління освіти і науки ОДА, Чернігівського 

міського інклюзивно-ресурсного центру, представники навчальних закладів 

освіти м. Чернігова, Ніжинського району, де є класи з інклюзивним 

навчанням.  

 

Громадська рада надіслала свої пропозиції:  

до ВРУ, КМУ та МОЗ України щодо медичної реформи, 

налагодження роботи КЗ «Чернігівська обласна станція переливання крові»;  

до КМУ щодо продовження терміну дії державних житлових 

програм, які адмініструє Держмолодьжитло; 

Нацраді України з питань телебачення та радіомовлення щодо 

надання Концерну РРТ ліцензії провайдера цифрового мовлення, з огляду на 

те, що такий оператор міг би забезпечити покриття прикордонних районів 

цифровим вітчизняним телесигналом; 

народним депутатам України від Чернігівщини, Комітету 

Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики, 

Міністерству інформаційної політики, громадським радам при Національній 

раді України з питань телебачення та радіомовлення, при Сумській та 

Харківській ОДА щодо внесення змін до Закону України «Про телебачення і 

радіомовлення» з метою захисту інформаційного простору прикордонних 

областей України, зокрема Чернігівщини. 
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Громадська рада ініціювала проведення облдержадміністрацією 

конкурсу на посаду директора комунального підприємства «Обласний 

молодіжний центр». Конкурс було проведено.  

Громадська рада рекомендувала облдержадміністрації:  

 поновити діяльність робочої групи з моніторингу діяльності та 

підготовки пропозицій щодо подальшого функціонування комунального 

закладу «Регіональний ландшафтний парк «Ялівщина» Чернігівської 

обласної ради. Робоча група не створена, але проводяться наради в ОДА та 

обласній раді за участю членів Громадської ради, де обговорюються, 

зокрема, питання визначення меж РЛП; 

 провести перевірку організаційно-фінансової діяльності КЗ РЛП 

«Ялівщина» Чернігівської обласної ради у зв’язку із закінченням терміну 

контракту його директора; 

 провести конкурсний відбір кандидата на посаду директора 

КЗ РЛП «Ялівщина».  

На нараді, яка відбулась у Чернігівській обласній раді 7 лютого за 

участі радника голови ОДА Володимира Ткача, депутатів облради, 

представників Громадської ради при облдержадміністрації, керівників 

профільних структурних підрозділів виконавчої та публічної влади, 

громадських активістів, заступника голови обласної ради Арсена Дідура 

обговорено питання «Щодо завершення робіт із встановлення меж території 

природно-заповідного фонду РЛП «Ялівщина» в м.Чернігові». 

За результатами обговорення винесено кілька пропозицій на розсуд 

голови ОДА. 

За пропозиціями Громадської ради внесено зміни: 

 до обласних програм з національно-патріотичного виховання на 

2017-2020 роки та «Молодь Чернігівщини» на 2018-2020 роки»,  

 до розпорядження голови ОДА «Порядок розроблення 

регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання», 

яким передбачено посилення участі Громадської ради в розробленні 

обласних програм. 

Нині члени Громадської ради працюють у складі робочої групи із 

розробки Стратегії сталого розвитку Чернігівської області на період до 

2027 року.  

Громадська рада співпрацювала з Чернігівською обласною радою.  

За ініціативою Громадської ради при обласній раді було створено 

кілька робочих груп, які розглядали питання підготовки номінаційного досьє 

для включення культурної спадщини Чернігівщини до Списку всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО та вивчали ситуацію, що склалася у відділенні 11 

КЛПЗ «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня». Останнє питання 

частково вирішено: пацієнтів з психіатричними розладами, які  є хворими на 

туберкульоз, переведено на лікування до обласного протитуберкульозного 

диспансеру. 
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Громадська рада була серед ініціаторів створення комунальної 

установи «Чернігівський обласний Центр комплексної реабілітації та 

обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та сімей загиблих» 

Чернігівської обласної ради. За її ініціативи в Чернігівській обласній раді 

була створена відповідна робоча група, яка й напрацювала проект рішення з 

цього питання. 

За рішенням п’ятнадцятої сесії Чернігівської обласної ради 

4 жовтня минулого року на базі колишньої Вузлової лікарні станції Чернігів 

Південно-Західної залізниці створений обласний Центр комплексної 

реабілітації та обслуговування учасників бойових дій, членів їх родин та 

сімей загиблих. 

Наразі у Центрі працює чотири кабінети, де проводиться 

комплексна психологічна діагностика, надаються консультації фахівців 

психологічної служби та послуги з масажу. Окрема кімната облаштована для 

потреб дітей учасників бойових дій. У штаті Центру 14 працівників.  

Але для повноцінної роботи Центру потрібні нові приміщення, 

розширення штату. Тому вже узгоджена нова структура Центру, яка включає 

40 штатних одиниць. Прийнято рішення про розробку робочого проекту 

реконструкції приміщень Центру, вартість якого сягне більше двох мільйонів 

гривень. Вирішено розробити ескізний проект, вартість якого становить 

близько 250 тисяч гривень. Головний розпорядник коштів — Департамент 

соціального захисту населення ОДА — має направити лист до обласної ради 

щодо виділення суми, необхідної для утримання закладу. 

Громадська рада неодноразово зверталась до Чернігівського 

міського голови, депутатів Чернігівської міської ради щодо прийняття 

рішення про організацію і встановлення меж територій регіонального 

ландшафтного парку «Ялівщина». 

19 січня 2018 року відбулась зустріч членів президії Громадської 

ради з Чернігівським міським головою Владиславом Атрошенком, під час 

якої сторони пояснили свої позиції з питань збереження зелених зон міста, 

роздільного збору побутового сміття, будівництва та ремонту міських 

об’єктів. 

Громадська рада рекомендувала виконавчим комітетам селищних, 

міських рад, об’єднаних територіальних громад Чернігівської області 

приєднатися до проекту «Відкрите місто: посилення участі громадян у 

розвитку місцевої громади». 

На виконання обласної Програми сприяння розвитку інститутів 

громадянського суспільства на 2016-2020 роки «Чернігівська громада» у 

2017 році Департаментом інформаційної діяльності та зав’язків з 

громадськістю облдержадміністрації закуплені для забезпечення підтримки 

діяльності Громадської ради ноутбук, багатофункціональний пристрій для 

копіювання, сканування та друку, відеопроектор. Частково оновлені меблі в 

приміщені, де проходять засідання президії Громадської ради та «круглих 

столів». 
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У 2018 році Громадська рада приєдналася до Меморандуму про 

співробітництво та партнерство між громадськими радами при місцевих 

державних адміністраціях, підписаному головами  громадських рад у Львові 

5 жовтня 2018 року, яким передбачено проведення спільних заходів, 

створення робочих груп. 

Загалом Громадською радою було направлено 148 листів. У 

2017 році — 88 листів. У 2018-лютому 2019 року – 60. Листи Громадської 

ради та відповіді на них надсилалися членам Громадської ради на їх 

електронні пошти. 

Дякую за увагу. 

 


