
Звіт про роботу Громадської ради при Чернігівській 

облдержадміністрації 

19 березня 2019 року на установчих зборах інститутів громадянського 

суспільства для формування складу Громадської ради при Чернігівській 

облдержадміністрації обрано склад Громадської ради — 136 осіб.  

15 квітня 2019 року головою облдержадміністрації підписано 

розпорядження № 218 «Про затвердження складу Громадської ради при 

облдержадміністрації». 

На лютий 2021 року Громадська рада налічувала 105 осіб.  

З її складу було виключено Сергія Гривка, якого обрано народним 

депутатом України у 2019 році, Віктора Сехіна та Світлану Федорову, яких у 

2020 році обрано депутатами місцевих рад.  

Громадська рада працювала згідно Положення про Громадську раду при 

Чернігівській облдержадміністрації, Регламенту роботи Громадської ради при 

Чернігівській облдержадміністрації, річних орієнтовних планів роботи.  

Головою Громадської ради було обрано Ігоря Москаленка, голову Федерації 

профспілкових організацій Чернігівської області, першим заступником голови 

— Наталію Проскуріну, голову громадської організації «Чернігівська Дія», було 

створено президію, 24 комітети. На лютий 2021 року працювало 22 комітети. 

Загалом відбулося п’ять засідань Громадської ради. У 2019 році — три 

засідання (24 квітня та 29 травня, 26 листопада), збори (10 липня). У 2020 — одне 

засідання (19 лютого). В II-IV кварталах 2020 року засідання не проводились у 

зв’язку з карантинними обмеженнями.  

Загалом відбулось 9 засідань президії Громадської ради. У 2019 році — 5, 

2020 — 3, у 2021—одне.   

У 2019 році Громадська рада долучилась до Координаційного комітету 

громадських рад України. Координаційний комітет є майданчиком для розробки 

проекту закону України про громадські ради, інших документів, які забезпечать 

розвиток громадянського суспільства.  

Діяльність Громадської ради висвітлювалась на вебсайті 

облдержадміністрації на головній сторінці та на сторінці «Новини Громадської 

ради».  

Всього на своїх засіданнях (окрім організаційних питань) Громадська рада 

розглянула вісім питань, за результатами яких були підготовлені та направлені 

пропозиції щодо:  

 відмови від рішення про закриття Ніжинського відділення КНП 

«Чернігівський обласний медичний центр соціально значущих та небезпечних 

хвороб» Чернігівської обласної ради;  

 збереження в первісному автентичному зовнішньому вигляді пам’ятки 

архітектури місцевого значення — Музею українських старожитностей 

Тарновського (нині там розміщується Чернігівська обласна бібліотека для 

юнацтва); 
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 спалаху вірусного гепатиту А у м. Чернігові та заходів для запобігання 

поширенню інфекційного захворювання; 

 проведення комплексної перевірки фінансово-господарської діяльності 

Департаменту сім’ї, молоді і спорту облдержадміністрації із залученням 

Управління Північного офісу Державної аудиторської служби в Чернігівській 

області та представників Громадської ради при облдержадміністрації; 

 реформування системи охорони культурної спадщини в області у 

зв’язку з процесами децентралізації. 

На засіданнях президії Громадської ради розглянуто низку питань та 

прийняті відповідні рішення. 

Підтримано ініціативу Федерації профспілкових організацій Чернігівської 

області та 31 січня 2020 року та направлено до Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України, голові облдержадміністрації звернення щодо необхідності 

відкликання законопроєктів «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо окремих питань діяльності професійних спілок)» (реєстраційний 

№ 2681) та «Про працю» (реєстраційний № 2708), які обмежують права 

профспілок. 

Облдержадміністрації направлені пропозиції щодо дотримання  

законодавства при  організації роботи освітньої станції сортування сміття на 

території пам’ятки архітектури місцевого значення «Будинок кінотеатру 

ім. Щорса». 

Громадська рада опікувалась питанням створення, а у подальшому 

налагодження функціонування комунального закладу «Регіональний 

ландшафтний парк «Ялівщина» Чернігівської обласної ради. Ініційовано низку 

заходів з проведення консультацій щодо визначення меж РЛП за участі 

представників обласної державної адміністрації, Чернігівської обласної та 

Чернігівської міської рад, науковців та представників громадськості.  

За ініціативою Громадської ради в області поновлена робота над 

включенням об’єктів культурної спадщини Чернігівщини до Списку всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО. У 2020 році в обласній державній адміністрації було 

створено робочу групу з підготовки пропозицій про занесення пам’ятки 

культурної спадщини – «Культурний ландшафт міста Чернігова» до Списку 

всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

Президія підтримала звернення до Президента України, Уряду, Верховної 

Ради України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 

щодо неприпустимості підвищення цін і тарифів на енергоносії та комунальні 

послуги для населення. 

Обговорювались позиції щодо внесення змін до обласних програм: обласної 

Програми «Молодь Чернігівщини» на 2021-2025 роки, Обласної цільової 

програми національно-патріотичного виховання на 2021-2025 роки. 
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У 2019 році комітетами Громадської ради проведено 5 засідань за «круглим 

столом». 

21 червня обговорено проблемні питання проведення громадської 

експертизи діяльності Головного управління Держпродспоживслужби в 

Чернігівській області. Громадську експертизу ініціювала Чернігівська обласна 

громадська організація «Захист прав трудящих», представник якої входить до 

складу Громадської ради. Головне управління Держпродспоживслужби в області 

відмовляло громадській організації в праві на її проведення. Спільними 

зусиллями, публічно вдалось переконати керівництво Головного управління у 

законності права громадської організації  на її проведення.  

25 червня на засіданні за «круглим столом» було обговорено шляхи 

усунення виявлених недоліків у роботі закладу Ніжинського дитячого будинку-

інтернату. Участь у заході взяли представники облдержадміністрації, медичних 

установ, волонтери та благодійники, регіональний представник Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини в області.  

6 серпня представники громадськості, ОСББ, комунальних підприємств 

Чернігівської міської ради та представники обласних підрозділів Держпраці, 

ДСНС, Держпродспоживслужби, облдержадміністрації, депутатів Чернігівської 

міської ради обмінялися думками щодо необхідності укладання договорів з 

відповідними організаціями щодо обслуговування внутрішньобудинкових 

газових мереж. 

29 жовтня на засіданні за «круглим столом» обговорено роль християнських 

цінностей у вихованні дитини в сім’ї та в школі. Визначено заходи щодо 

виховання у молоді високих моральних та духовних цінностей, посилення ролі 

християнської етики у попередженні негативних явищ у дитячому та 

молодіжному середовищі.  

20 листопада на засіданні за «круглим столом» було обговорено питання 

збереження та розвитку регіонального ландшафтного парку «Ялівщина». 

Обговорювалось проблемні питання щодо визначення меж РЛП «Ялівщина». 

Відповідний проєкт був виготовлений у 2016 році. Проте не погоджений 

Чернігівською міською радою.  

У 2020 році відбулось два засідання за «круглим столом».  

26 листопада за ініціативи комітету Громадської ради при 

облдержадміністрації з формування і реалізації державної політики відбулося 

засідання за «круглим столом» на тему «Обговорення проєкту Програми 

охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2021-

2027 роки у частині захисту річок басейну Десни на території Чернігівської 

області». У заході взяли участь представники Департаменту екології та 

природних ресурсів облдержадміністрації, Державної екологічної інспекції в 

області, Деснянського басейнового управління водних ресурсів, Чернігівського 

національного технологічного університету, представники громадськості. Було 

запропоновано включити до проєкту Програми охорони навколишнього 
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природного середовища Чернігівської області на 2021-2027 роки низку заходів з 

метою попередження порушень вимог Водного та Земельного кодексів України 

при здійсненні господарської діяльності в прибережних захисних смугах. 

3 грудня відбулося засідання за «круглим столом» на тему «Запобігання 

розповсюдженню коронавірусу шляхом знезараження повітря в громадських 

місцях». Учасники засідання рекомендували застосувати ультрафіолетові 

бактерицидні рециркулятори повітря вітчизняного виробництва в закладах 

охорони здоров’я, освіти, культури, громадському транспорті. 

У 2021 році проведено одне засідання за «круглим столом». 11 лютого 2021 

року з ініціативи комітету Громадської ради при ОДА з питань охорони здоров'я 

відбулось засідання за «круглим столом» на тему «Проблемні питання та 

виклики системі охорони здоров'я в період пандемії СOVID-19 та перспективи 

розвитку і вдосконалення надання меддопомоги в 2021 році і на постковідний 

період взагалі». Були відмічені позитивні зміни у питаннях  тестування та 

врахування сучасних вимог у протоколі лікування СOVID-19. Не вирішені 

проблеми: неякісний інтернет та дефіцит медичних кадрів у сільській медицині. 

У засіданні взяли участь керівники Управління охорони здоров’я ОДА, 

Департаменту соціального захисту населення ОДА, КНП «Чернігівська обласна 

лікарня», КНП «Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня», 

представники КНП «Чернігівська міська лікарня № 4», громадських організацій, 

члени Громадської ради при ОДА.  

Активно працював комітет з реалізації Програми «Зелене намисто 

Чернігівщини». Відбулось кілька розширених засідань комітету, які відбулися  за 

участю представників облдержадміністрації, Чернігівської міської ради.  

Кілька розширених засідань провів також комітет з формування і реалізації 

державної політики, зокрема щодо обговорення проєктів обласних програм, про 

вивчення можливості відновлення комерційного судноплавства на річках 

Чернігівської області. 

Досить активно співпрацювала Громадська рада з депутатами Чернігівської 

обласної ради 7-го скликання. Громадська рада підтримала 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.  

Члени Громадської ради співпрацювали з Чернігівською міською радою. У 

2019 році були направлені звернення до Чернігівського міського голови та 

депутатів щодо обов’язкового проведення громадських слухань при прийнятті 

рішень, що зачіпають соціально значущі інтереси громади міста та зокрема щодо 

реконструкції Красної площі. Чернігівська міська рада частково дослухалась до 

пропозицій Громадської ради щодо реконструкції Красної площі, зокрема 

відмовилась від використання граніту.  
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15 квітня 2021 року припиняються повноваження нинішнього складу 

Громадської ради.  

16 лютого 2021 року головою Чернігівської облдержадміністрації Анною 

Коваленко підписано розпорядження № 87, яким створено ініціативну групу з 

формування Громадської ради та затверджено її склад. До її складу входять три 

члена Громадської ради. 

 

 

Голова  

Громадської ради 

 

 

І. МОСКАЛЕНКО 

 


