
ПРОТОКОЛ 

другого засідання Громадської ради при Чернігівській ОДА 

  

м. Чернігів, приміщення Чернігівського 

кіно-культурного мистецького центру з 

національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді 

16 травня 2017 року 

 

ПРИСУТНІ: 59 членів Громадської ради при ОДА, перший заступник голови 

ОДА Сахневич Л.В., директор Департаменту інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю ОДА Подорван А.Ф., представники ІГС та ЗМІ. 

ВІДСУТНІ: 12 членів Громадської ради при ОДА: Адаменко Д.М., Волошин Є.І., 

Дрижук Ю.М., Дудка Н.В., Курганський В.П., Лігун А.М., Ляхович М.С., 

Стельмах В.І., Суховерський В.М., Танана В.С., Хархун В.А., Хитяєв Є.В. 

 

Лічильна комісія: Волощук Р.О., Бойправ Б.С., Павліченко О.Ю., 

Приходько В.В., Сехін В.О.. 

Регламент: виступ доповідача — до 15 хв., виступ під час обговорення — до 3 хв. 

 

Вів засідання голова Громадської ради Москаленко І.І. 

 

Порядок денний 

1. Про прийняття Положення Громадської ради при ОДА. 

2. Обрання першого заступника голови Громадської ради при ОДА. 

3. Про утворення комітетів Громадської ради при ОДА. 

4. Про бланк Громадської ради. 

5. Різне. 

 

Сахневич Л.В.: Запевнив у готовності ОДА плідно співпрацювати з Громадською 

радою, її комітетами. Запропонував Громадській раді визначитися щодо 

приміщення для проведення засідань: зал засідань обласної ради, зал 

Департаменту агропромислового розвитку ОДА, приміщення Чернігівського кіно-

культурного мистецького центру з національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді. 

 

1. Про прийняття Положення Громадської ради при ОДА. 

СЛУХАЛИ: 

Москаленко І.І.: Поінформував, що проект Положення Громадської ради був 

напрацьований робочою групою з підготовки проектів Положення та Регламенту 

роботи Громадської ради, напрямів роботи комітетів. Відбулось сім її засідань. 

Робочою групою були зібрані пропозиції до проекту Положення членів 

Громадської ради. Більшість пропозицій членів Громадської ради були враховані. 

Проект також пройшов попереднє погодження юридичного відділу апарату 

облдержадміністрації. Частина пропозицій та зауважень була врахована. 

12 травня проект Положення був розісланий членам Громадської ради для 

ознайомлення. Нагадав порядок затвердження Положення: Громадська рада 

розробляє Положення, ОДА затверджує Положення.  



 2 

 

Запропонував проект Положення про Громадську раду, розроблений робочою 

групою, прийняти за основу, а потім почати його обговорення. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 50, «проти» — 1 «утримались» —0.  

ВИРІШИЛИ: прийняти за основу проект Положення про Громадську раду. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Соломаха С.В.: Запропонував врахувати всі зауваження юридичного відділу 

апарату ОДА щодо проекту Положення, адже зауваження стосуються 

невідповідностей проекту Положення вимогам постанови КМУ від 3 листопада 

2010 року № 996, їх порушення призведе до того, що Положення про Громадську 

раду не буде затверджено ОДА.  

Балакша С.В.: Не погодився з Соломахою С.В., аргументуючи свою позицію 

тим, що Типове положення про громадську раду є зразком положення, який члени 

Громадської ради можуть доповнити. 

Пась В.І., Демиденко В.Ю.: Не підтримали пропозицію Соломахи С.В щодо 

необхідності врахування зауважень юридичного відділу. 

Ушкевич І.В.: Назвав проект Положення сирим та запропонував його 

доопрацювати, добавивши пункти про Секретаріат та лічильну комісію. 

Петрова Т.І. Запропонувала прийняти проект Положення та передати до ОДА на 

затвердження. 

Москаленко І.І.: Запропонував прийняти проект Положення, підготовлений 

робочою групою, в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 53, «проти» — 3, «утримались» —2.  

ВИРІШИЛИ: прийняти в цілому проект  Положення про Громадську раду 

(додається) та передати облдержадміністрації на затвердження. 

 

2. Обрання першого заступника голови Громадської ради при ОДА. 

СЛУХАЛИ: 

Москаленко І.І.: Запропонував визначитися щодо порядку голосування. 

Запропонував голосування щодо обрання першого заступника голови Громадської 

ради провести відкритим голосуванням. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 58, «проти» — 0 «утримались» —0  

ВИРІШИЛИ: провести обрання першого заступника голови Громадської ради 

відкритим голосуванням. 

 

СЛУХАЛИ: 

Москаленко І.І.: Запропонував надавати кандидатури на посаду першого 

заступника голови Громадської ради. Запропонував кандидатуру Петрової Т.І. 

Озвучив інші пропозиції: Балакші С.В., Демиденка В.Ю. 

ГОЛОСУВАЛИ щодо кандидатури Петрової Т.І.:  «за» — 41, «проти» — 0, 

«утримались» —0.  

ВИРІШИЛИ: не проводити голосування щодо інших кандидатур. Обрати 

першим заступником голови Громадської ради Петрову Т.І. 
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ВИСТУПИЛИ:  

Петрова Т.І.: Розповіла про громадські проекти, над якими планує працювати на 

посаді першого заступника голови Громадської ради. 

Жимолостнова С.К.: Заявила про вихід зі складу Громадської ради на тій 

підставі, що незгодна з обранням її головою Москаленка І.І., який займався 

підвозом «тітушок» під час Майдану. Передала головуючому відповідну заяву. 

Ткаченко С.М., Філоненко Д.А., Решетник О.О.:  Заявили про вихід зі складу 

Громадської ради з причини небажання працювати під керівництвом колишнього 

регіонала, відсутністю змін за час створення нинішньої Громадської ради. 

Жимолостнова С.К. Звернулася до Москаленка І.І. з пропозицією добровільно 

піти з посади голови Громадської ради. 

Волощук Р.О., Балакша С.В., Марченко В.Л., Романов М.М., Петрова Т.І., 

Проскуріна Н.П., Демиденко В.Ю. Навели аргументи важливості спільної 

роботи різних поколінь представників громадськості у Громадській раді. 

Тарнавський О.А.: Пояснив небажання молоді працювати у складі Громадської 

ради відсутністю результатів її роботи. 

Петрова Т.І.: Запропонувала попрацювати ще місяць, а потім  приймати рішення 

щодо виходу зі складу Громадської ради.  

Москаленко І.І.: Зазначив, що був членом Партії регіонів, але працював чесно і 

достойно на благо громади та робив корисні справи для мешканців Чернігова та 

області. 

Петрова Т.І.: Запропонувала звернутися до голови ОДА щодо  проведення 

засідань Громадської ради  в приміщенні ОДА, в залі № 1. 

Москаленко І.І.: Підтримав пропозицію Петрової Т.І. щодо проведення засідань 

у приміщенні ОДА. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» — одноголосно. 

ВИРІШИЛИ: звернутися до голови ОДА з листом щодо проведення засідань 

Громадської ради  в приміщенні ОДА, в залі № 1. 

ВИСТУПИЛИ:  

Ткаченко С.М.: Погодився з пропозицією Петрової Т.І. щодо необхідності 

почекати ще місяць щодо рішення виходу зі складу Громадської ради. 

Родимченко В.В.: Зазначив, що чекати змін та результатів роботи варто не 

місяць, а три, та самим намагатися активно працювати, зокрема в комітетах. 

 

3. Про утворення комітетів Громадської ради при ОДА. 

СЛУХАЛИ:  

Москаленко І.І.: Запропонував затвердити орієнтовний перелік комітетів 

Громадської ради (22 комітети), складений за пропозиціями членів Громадської 

ради. Запропонував наступний порядок створення комітетів: члени Громадської 

ради до 19 травня повідомляють секретарю Громадської ради щодо входження до 

певних комітетів. З 22 травня комітети проведуть свої перші засідання, оберуть 

голову комітету, секретаря, підготують свої пропозиції до плану роботи 

Громадської ради на 2017 рік. На наступному засіданні Громадської ради голови 

комітетів будуть затвердженні рішенням Громадської ради. Запропонував 

обговорити питання кількості комітетів, мінімальної кількості членів Громадської 
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ради в комітеті та кількості комітетів, до яких може входити член 

Громадської ради. 

ВИСТУПИЛИ: 

Приходько В.В.: Запропонував зменшити кількість комітетів, наприклад 

створивши гуманітарний комітет і т.д. 

Петрова Т.І.: Зауважила, що необхідно враховувати структуру 

облдержадміністрації, але не варто обмежувати членів Громадської ради у 

бажанні створювати комітети, якщо є три бажаючі ввійти до таких комітетів. 

Демиденко В.Ю.: Підтримав пропозиції Приходька В.В. та запропонував 

створити 4 комітети. 

Крот С.О.: Запропонував виступаючим називати своє прізвище,  лічильній комісії 

перерахувати присутніх у залі членів Громадської ради для впевненості у 

легітимності прийнятих рішень. 

Волощук Р.О.: Зауважив, що всі рішення приймалися більшістю голосів членів 

Громадської ради — 36 голосів і більше. Запропонував надати право членам 

Громадської ради входити не більше як до двох комітетів. 

Мошко В.В.: Підтримав пропозицію Волощука Р.О. щодо права членам 

Громадської ради входити не більше як до двох комітетів. 

Демиденко В.Ю.: Запропонував надати право членам Громадської ради входити 

до чотирьох комітетів. 

Проскуріна Н.П.: Пояснила, що окрім комітетів члени Громадської ради можуть 

створювати робочі групи, якщо виникне необхідність вирішувати певні питання.  

Ягодовський К.І.: Не підтримав пропозицію Демиденка В.Ю. про створення 

тільки 4 комітетів Громадської ради. 

Москаленко В.І.: Нагадав, що список комітетів є орієнтовний, комітети  можуть 

бути ліквідовані, якщо не будуть  працювати певний проміжок часу, або створені 

нові, якщо в цьому є потреба та запропонував членам Громадської ради 

затвердити список комітетів як орієнтовний. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 48, «проти» — 5 «утримались» — 0.  

ВИРІШИЛИ: затвердити орієнтовний перелік комітетів Громадської ради з 22-х 

комітетів (додається). 

СЛУХАЛИ:  

Москаленко І.І.: Запропонував визначитися, проголосувавши щодо 3 осіб як 

мінімальної кількості членів комітету та щодо кількості комітетів, де може 

перебувати член Громадської ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ щодо трьох, як мінімальної кількості членів Громадської ради в 

комітеті: «за» — 43. 

ВИРІШИЛИ: мінімальна кількість членів Громадської ради в комітеті становить 

3 особи. 

 

ГОЛОСУВАЛИ щодо двох комітетів,  як максимальної кількості комітетів, до 

яких може входити член Громадської ради: «за» — 29. 

ГОЛОСУВАЛИ щодо того, щоб не обмежувати кількість комітетів, до яких 

може входити член Громадської ради: «за» — 20. 
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ВИРІШИЛИ: визначити, що член Громадської ради може входити не 

більше як до двох комітетів Громадської ради. 

 

4. Про бланк Громадської ради. 

Москаленко В.І.: Нагадав, що 22 березня, на першому засіданні Громадської 

ради, було прийнято рішення затвердити бланк Громадської ради, взявши за 

основу проект бланку, запропонований робочою групою з підготовки першого 

засідання Громадської ради, добавити після слів «Громадська рада» роки 

діяльності нинішнього її складу та герб Чернігівської області.  

Але Чернігівська обласна рада не надала дозволу на використання символіки — 

зображення герба області на бланку Громадської ради на тій підставі, що 

Положення про зміст, опис та використання символіки області не передбачає 

використання герба на бланках консультативно-дорадчих органів ОДА. 

Запропонував з врахуванням цієї інформації затвердити бланк Громадської ради 

без використання герба області. 

Виступили:  

Демиденко В.Ю.: Запропонував розмітити на бланку Громадської ради 

Державний Герб. 

Соломаха С.В.: Запропонував прибрати з бланку слово «при»: Громадська 

рада/Чернігівська обласна державна адміністрація. 

Ягодовський К.І.: Не погодився з пропозицією Соломахи С.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 46.  

ВИРІШИЛИ: затвердити бланк Громадської ради у попередній редакції (рішення 

Громадської ради від 22 березня 2017 року) без герба області (додається). 

 

5. Різне. 

СЛУХАЛИ:  

Москаленко І.І.: Запропонував визначитися щодо звернення до голови ОДА про 

приміщення для засідань Громадської ради,  а саме: проведення засідань в залі 

№ 1 ОДА. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 45. 

ВИРІШИЛИ: звернутися до голови ОДА щодо проведення засідань Громадської 

ради в залі № 1 ОДА. 

 

СЛУХАЛИ:  

Москаленко І.І.: Запропонував оновити склад робочої групи з підготовки 

проектів Положення та Регламенту роботи Громадської ради, напрямів роботи 

комітетів, яка буде працювати над Регламентом роботи Громадської ради. Не всі 

члени робочої групи відвідували її засідання під час роботи над проектом 

Положення.  

Білоока Л.В.: Запевнила, що надалі буде приймати участь у роботі над проектом 

Регламенту. 

ГОЛОСУВАННЯ щодо виключення зі складу робочої групи з підготовки 

проектів Положення та Регламенту роботи Громадської ради, напрямів роботи 

комітетів Пася В.І. та включення  Соломахи С.В.: «за» — 46. 
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ВИРІШИЛИ: виключити зі складу робочої групи з підготовки проектів 

Положення та Регламенту роботи Громадської ради, напрямів роботи комітетів 

Пася В.І. та включити Соломаху С.В. 

 

СЛУХАЛИ: 

Демиденко В.Ю.: Запропонував звернутися до депутатів обласної ради щодо 

поновлення процесу переробки крові на Чернігівській обласній станції 

переливання крові, зокрема виготовлення альбуміну. Повідомив, що припинення 

переробки донорської крові призвело до скорочення штату підприємства. На його 

думку, така ситуація виникла штучно на користь приватного підприємства, 

продукція якого дорожча в чотири рази.  

ВИСТУПИЛИ: 

Адаменко А.М.: Запропонувала доопрацювати зачитане звернення, зокрема щодо 

доповнення зверненням до правоохоронних органів щодо можливих фактів 

корупції. 

Осадців І.В.: Запропонував підтримати звернення, адже продукція обласної 

станції переливання крові є більш якісною. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» —більшість. 

ВИРІШИЛИ: звернутися до депутатів обласної ради щодо необхідності 

поновлення переробки донорської крові на Чернігівській обласній станції 

переливання крові. 

 

СЛУХАЛИ:  

Бондарев О.А.: Запропонував від імені Громадської ради звернутися до голови 

ОДА щодо поновлення прямого сполучення Чернігова з Харковом, Ужгородом, 

Гомелем, іншими містами. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» —більшість. 

ВИРІШИЛИ: звернутися листом до голови ОДА щодо поновлення прямого 

сполучення Чернігова з Харковом, Ужгородом, Одесою, Гомелем. 

СЛУХАЛИ:  

Москаленко І.І.: Оголосив засідання Громадської ради закритим та подякував 

присутнім за роботу. 

 

 

Голова Громадської ради       Ігор Москаленко 

 

 

Секретар Громадської ради      Валентина Сапон 

 

 

 


