
ПРОТОКОЛ 

третього  засідання Громадської ради при Чернігівській 

облдержадміністрації 

  

м. Чернігів, зала № 1 ОДА     26 листопада 2019 року 

 

ПРИСУТНІ: 73 члена Громадської ради при Чернігівській 

облдержадміністрації, директор Департаменту інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю облдержадміністрації Слезко І.І., головний 

координатор Координаційного комітету Громадських рад України 

Гончарук В.В., директор Департаменту фінансів ОДА Дудко В.В., генеральний 

директор Комунального некомерційного підприємства «Чернігівський 

обласний медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб» 

Чернігівської обласної ради Дейкун М.П., начальник Управління охорони 

здоров’я ОДА Гармаш П.П. 

ВІДСУТНІ: 62 членів Громадської ради при облдержадміністрації: 

Абакумов Д.М., Авдієнко В.М., Андрійченко Б.О., Бабіч О.М., Брефалова К.О., 

Вакуленко О.В., Гамалій С.О., Гребенік Р.М., Гуляй М.В., Дейнеко В.І., 

Дрозд С.О., Дудка Н.В., Жимолостнова С.К., Заїка Ю.А., Здор С.О., Капара В.І., 

Кирилюк А.В., Кириченко В.В., Козирєв В.М., Корж О.О., Корнієнко О.І., 

Котеленець О.В., Куліда С.М., Курганський В.П., Лозовий Ю.О., Лось А.Ф., 

Ляхович М.С., Мезенцев О.І., Міщук Т.Л., Навроцький П.В., Насурлаєв Д.Р., 

Нікітенко А.В., Панченко В.В., Пась В.І., Подласий М.А., Полонский В.І., 

Пономаренко М.М., Примаченко М.В., Провозін С.В., Прокопович П.Г., 

Радченко Г.М., Романов М.М., Руденко М.В., Рус А.Б. Рябченко В.М., Середа 

Д.М., Сехін В.О., Сімонов Г.М., Славов І.І., Соболев Д.В., Солохненко В.О., 

Терещенко Т.М., 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. 

Лічильна комісія: Бойправ Б.С., Волощук Р.О., Гальперін С.М. 

Вів засідання голова Громадської ради Москаленко І.І. 

 

Порядок денний: 

 

1. Про звернення до Громадської ради головного координатора 

Координаційного комітету Громадських рад України В. Гончарука щодо 

підписання угоди про співпрацю між громадськими радами України. 

2. Про виключення зі складу Громадської ради за підсумками відвідування 

її засідань. 

3. Про фінансовий стан  бюджетної сфери області. 

4. Про недопущення закриття Ніжинського протитуберкульозного 

амбулаторно-поліклінічного відділення КНП «Чернігівський обласний 

медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб» Чернігівської 

обласної ради. 

5. Про ситуацію щодо спалаху вірусного гепатиту А в м. Чернігові та  

заходи вжиті для запобігання поширенню інфекційного захворювання. 
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6. Про ліквідацію комітетів: інформаційної діяльності (голова 

Терещенко Тетяна Миколаївна); з питань допомоги АТО/ООС та національно-

патріотичного виховання, культурного та духовного розвитку Чернігівського 

регіону (голова Мезенцев Олександр Ігорович). 

7. Про створення комітету Громадської ради комітет з питань соціальної 

політики, пенсійного та соціального забезпечення, доступності, інклюзивної 

освіти та затвердження його голови  Ушкевича І.В. 

8. Про внесення змін у назву комітету з питань гендерної політики: комітет 

з питань гендерної політики та підприємництва.  

9. Про корупційні прояви  у структурних підрозділах ОДА. 

10. Про збереження пам’яток архітектури у зв’язку з проведенням заходів з 

термомодернізації будинків. 

11. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 

Москаленко І.І.: Нагадав, що 10 липня відбулись збори з причини відсутності 

кворуму. Однак шляхом дистанційного голосування затверджено орієнтовний 

план роботи Громадської ради на 2019 рік. 

6 серпня відбулось засідання за «круглим столом», представники 

громадськості, ОСББ, комунальних підприємств Чернігівської міської ради та 

представники обласних управлінь Держпраці, ДСНС, Держпродспоживслужби, 

облдержадміністрації, депутатів Чернігівської міської ради обмінялися 

думками щодо необхідності укладання договорів з відповідними організаціями 

на обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж, організації контролю 

за якістю робіт з їх обслуговування. 

29 жовтня на засіданні за «круглим столом» обговорено роль 

християнських цінностей у розвитку дитини в сім’ї та в школі. Визначено 

заходи щодо виховання у молоді високих моральних та духовних цінностей.  

20 листопада на засіданні за «круглим столом» темою зібрання стало  

питання збереження та розвитку регіонального ландшафтного парку 

«Ялівщина». Залишається невирішеним питання щодо визначення меж РЛП 

«Ялівщина» та щодо директора РЛП. Комітет з реалізації Програми «Зелене 

намисто Чернігівщини» пропонував Чернігівській обласній раді звільнити 

нинішнього директора РЛП, але депутати не дослухались до рекомендацій.  

22 листопада відбулась зустріч голови ОДА Прокопенка Андрія 

Леонідовича з членами президії Громадської ради. Голова ОДА вислухав членів 

президії, їх пропозиції та зауваження. Пообіцяв вивчити озвучені проблеми. 

Відбулось два засідання президії (26 вересня та 13 листопада), де 

обговорювалось питання порядку денного засідання Громадської ради 

26 листопада ц.р. Планувалось винести на засідання Громадської ради 

звернення Чернігівської обласної організації Профспілки працівників освіти і 

науки України щодо негативних змін для освітньої галузі області у зв’язку з 

можливими змінами до законодавства. Але громадський протест, у т.ч. 

профспілок, змусили профільний комітет Верховної Ради відмовитись від своїх 
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ініціатив про внесення змін до Закону про освіту та інших нововведень. 

Отже це питання знято з порядку денного засідання. 

 

 

1. Про звернення до Громадської ради головного координатора 

Координаційного комітету Громадських рад України В. Гончарука щодо 

підписання угоди про співпрацю між громадськими радами України. 

СЛУХАЛИ: 

Москаленко І.І. Повідомив, що Громадській раді запропоновано доєднатися до 

Угоди про співпрацю між громадськими радами України. Текст Угоди було 

розіслано членам Громадської ради на електронні пошти. Запросив до слова 

головного координатора Координаційного комітету Громадських рад України 

Василя Гончарука.  

Гончарук В.В.: Запропонував Громадській раді при ОДА долучитися 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. Основними 

його завданнями є сприяння координації діяльності громадських рад; 

проведення аналізу взаємодії органів виконавчої влади з громадськістю, рівня 

забезпечення відкритості та прозорості їх діяльності, підготовка пропозицій 

щодо удосконалення законодавства з цих питань. 

ВИСТУПИЛИ: Сташко Б.В., Антошин В.Л., Волощук Р.О., Ушкевич І.В., 

Демиденко В.Ю. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 68, «проти» —1, «утримались» —4. 

ВИРІШИЛИ: приєднатися до Угоди про співпрацю між громадськими радами 

України. 

 

2. Про виключення зі складу Громадської ради за підсумками відвідування 

її засідань. 

СЛУХАЛИ:  

Москаленко І.І.: Запропонував на підставі пункт 4.9. Положення про 

Громадську раду при Чернігівській ОДА за підсумками відвідування засідань 

Громадської ради виключити зі складу Громадської ради її  членів, які два рази 

без поважних причин не відвідували засідання, а саме: сьогоднішнє, 26 

листопада, та збори членів Громадської ради, коли був відсутній кворум і  які 

відбулися 10 липня, а саме: Абакумова Д.М., Авдієнка В.М., Андрійченка Б.О., 

Гамалія С.О., Заїку Ю.А., Капару В.І., Козирєва В.М., Коржа О.О., Куліду С.М., 

Курганського В.П., Лозового Ю.О., Лося А.Ф., Насурлаєва Д.Р., 

Полонського В.І., Пономаренко М.М., Прокоповича П.Г., Рябченка В.М., 

Середу Д.О., Фоміну Л.О., Шестоперову В.Ю., Шкурата О.В., Штефан М.Ю., 

Ясенчука О.А. 

Повідомив, що Терещенко Т.М. написала заяву про вихід зі складу 

Громадської ради. Згідно пункт 4.9. Положення про Громадську раду при 

Чернігівській ОДА голосування щодо її виключення не проводиться. Вона буде 

виключена розпорядженням голови ОДА згідно поданою нею заяви. 
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ВИСТУПИЛИ: Волощук Р.О., Ягодовський К.І., Проскуріна Н.П., 

Мошко В.В., Крот С.О., Антошин В.Л., Ушкевич І.В. 

Москаленко І.І.: повідомив, що Синельник І.С. гідно поданої заяви залишила 

засідання. Кількість присутніх на засіданні членів Громадської ради: 72. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 52, «проти» — 14, «утримались» — 6. 

ВИРІШИЛИ: виключити зі складу Громадської ради 22 осіб:  Абакумова Д.М., 

Авдієнка В.М., Андрійченка Б.О., Гамалія С.О., Заїку Ю.А., Капару В.І., 

Козирєва В.М., Коржа О.О., Куліду С.М., Курганського В.П., Лозового Ю.О., 

Лося А.Ф., Полонського В.І., Пономаренко М.М., Прокоповича П.Г., 

Рябченка В.М., Середу Д.О., Фоміну Л.О., Шестоперову В.Ю., Шкурата О.В., 

Штефан М.Ю., Ясенчука О.А. 

 

3. Про фінансовий стан  бюджетної сфери області. 

СЛУХАЛИ: 

Дудко В.В.: Поінформував про фінансовий стан бюджетної сфери області. 

Питання забезпечення бюджетними коштами видатків з оплати праці та 

енергоносіїв, як і в попередні роки, залишається проблемним через обмеженість 

обсягів освітньої і медичної субвенцій, а також додаткової дотації з 

держбюджету, які не враховують реальну потребу в коштах. Повідомив, що 

очікується додаткова субвенція на оплату праці освітянам.  

ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 71, проти» — 1, утримались» — 0. 

ВИРІШИЛИ: взяти інформацію до відома. 

 

 

4. Про недопущення закриття Ніжинського протитуберкульозного 

амбулаторно-поліклінічного відділення КНП «Чернігівський обласний 

медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб» Чернігівської 

обласної ради. 

СЛУХАЛИ:  

Дейкун М.П.: Запевнив, що він як керівник КНП «Чернігівський обласний 

медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб» Чернігівської 

обласної ради не планує закривати відділення у м. Ніжині. Але необхідно 

долучити до фінансування роботи відділення місцеву громаду. З реалізацією 

принципу «гроші ходять за пацієнтом» коштів з  Національної служби здоров’я 

на утримання відділення буде недостатньо.  

ВИСТУПИЛИ: Антошин В.Л., Дорохін В.Г., Проскуріна Н.П., Осадців І.В., 

Крот С.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 71, проти» — 0, утримались» — 1. 

ВИРІШИЛИ: звернутися до голови ОДА щодо недопущення закриття 

Ніжинського протитуберкульозного амбулаторно-поліклінічного відділення 

КНП «Чернігівський обласний медичний центр соціально значущих та 

небезпечних хвороб» Чернігівської обласної ради.  

 

5. Про ситуацію щодо спалаху вірусного гепатиту А в м. Чернігові та  

заходи вжиті для запобігання поширенню інфекційного захворювання. 
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СЛУХАЛИ:  

Гармаш П.П.: Поінформував про ситуацію щодо спалаху вірусного гепатиту А 

в м. Чернігові та заходи вжиті для запобігання поширенню інфекційного 

захворювання.  

ВИСТУПИЛИ: Проскуріна Н.П., Бондарєв О.А., Антошин В.Л., Москаленко 

І.І., Осадців І.В., 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 66, проти» — 1, утримались» — 5. 

ВИРІШИЛИ: звернутися до Чернігівського міського голови з рекомендацією 

розглянути питання запровадження карантину у школі №7. 

 

 

6. Про ліквідацію комітетів: інформаційної діяльності (голова 

Терещенко Т.М.); з питань допомоги АТО/ООС та національно-

патріотичного виховання, культурного та духовного розвитку 

Чернігівського регіону (голова Мезенцев О.І.). 

СЛУХАЛИ: 

Москаленко І.І.: Мезенцев О.І. написав заяву про складання повноважень 

голови комітету з питань допомоги АТО/ООС та національно-патріотичного 

виховання, культурного та духовного розвитку Чернігівського регіону. 

Терещенко Т.М. написала заяву про вихід зі складу Громадської ради. Таким 

чином комітет інформаційної діяльності залишився керівника. Рішень комітетів 

про обрання нових голів чи самороспуск немає. Ці комітети не надали 

пропозицій до плану роботи Громадської ради. У складі Громадської ради 

існують з аналогічними назвами, а саме: комітет з питань захисту інтересів 

учасників бойових дій та членів родин загиблих, національно-патріотичного 

виховання молоді та оборонної роботи  (голова Ткачук О.А.) та комітет 

інформації та комунікацій (голова Родимченко В.В.). Запропонував  прийняти 

рішення про ліквідацію двох комітетів: комітетів: інформаційної діяльності та з 

питань допомоги АТО/ООС та національно-патріотичного виховання, 

культурного та духовного розвитку Чернігівського регіону. Члени ліквідованих 

комітетів при бажанні можуть працювати в вже існуючих комітетах.  

Москаленко І.І.: Повідомив, що засідання залишив Демиденко В.Ю., кількість 

присутніх в залі членів Громадської ради  — 71 особа. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 71, проти» — 0, утримались» — 0. 

ВИРІШИЛИ: ліквідувати два комітети: інформаційної діяльності; з питань 

допомоги АТО/ООС та національно-патріотичного виховання, культурного та 

духовного розвитку Чернігівського регіону. 

 

7. Про створення комітету Громадської ради комітет з питань соціальної 

політики, пенсійного та соціального забезпечення, доступності, 

інклюзивної освіти та затвердження його голови  Ушкевича І.В. 

СЛУХАЛИ: 

Москаленко І.І.: 4 червня ц.р. створено комітет з питань соціальної політики, 

пенсійного та соціального забезпечення, доступності, інклюзивної освіти, 

головою обрано Ігоря Ушкевича. 
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До складу комітету входять: 

Карасьова  

Любов Володимирівна  

представник громадської організації 

«Голос батьків»; 

Насурлаєв  

Джихангір Рустемович 

представник реабілітаційного центру 

громадської організації «Центр 

медико-соціальної і фізичної 

реабілітації інвалідів з вадами 

фізичного розвитку «ІНТЕГРАЦІЯ»; 

Сидоренко  

Парасковія Григорівна 

представник міського благодійного 

фонду «Милосердя і доброта»; 

Соболев  

Дмитро Віталійович 

представник громадської організації 

«Центр медико-соціальної і фізичної 

реабілітації осіб з вадами фізичного 

розвитку «ІНТЕГРАЦІЯ»; 

Ушкевич  

Ігор Валерійович 

представник громадської організації 

«Чернігівський громадський комітет 

захисту прав людини»; 

 

Запропонував затвердити комітет, а його голову включити до складу президії. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 71, проти» — 0, утримались» — 0. 

ВИРІШИЛИ: затвердити комітет з питань соціальної політики, пенсійного та 

соціального забезпечення, доступності, інклюзивної освіти, Ушкевича І.В.  

включити до складу президії Громадської ради. 

 

8. Про внесення змін у назву комітету з питань гендерної політики: комітет 

з питань гендерної політики та підприємництва.  

СЛУХАЛИ: 

Москаленко І.І.: Комітет з питань гендерної політики: комітет з питань 

гендерної політики запропонував внести зміни у назву: комітет з питань 

гендерної політики та підприємництва. Є відповідний протокол засідання 

комітету. У складі Громадської ради  відсутній комітет, який би займався 

питаннями підприємництва. Жимолоснова С. К. відсутня на засіданні з 

поважної причини. Запропонував підтримати пропозицію комітету.  

ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 71, проти» — 0, утримались» — 0. 

ВИРІШИЛИ: затвердити нову назву комітету: з питань гендерної політики та 

підприємництва. 

 

 

9. Про корупційні прояви  у структурних підрозділах ОДА. 

СЛУХАЛИ: 

Антошин В.Л.: Заявив, що ним зібрана інформація про діяльність 

Департаменту сім’ї, молоді та спорту ОДА (накази директора тощо), яка може 

свідчити про зловживання зі сторони директора Департаменту.  

ВИСТУПИЛИ: Крот С.О.,Брічеєв О.М., Проскуріна Н.П., Соломаха С.В., 

Пекур П.П., Антошин В.Л., Москаленко І.І. 
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ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 67, проти» — 2, утримались» — 2. 

ВИРІШИЛИ: звернутися до голови ОДА та рекомендувати організувати 

проведення комплексної перевірки фінансово-господарської діяльності 

Департаменту сім’ї, молоді і спорту ОДА з моменту проведення останньої 

перевірки по теперішній час із залученням Управління Північного офісу 

Державної аудиторської служби в Чернігівській області та представників 

Громадської ради  – Антошина В.Л., Брічеєва О.М., Пекура П.П., 

Демиденка В.Ю., Крота С.О. 

 

10. Про збереження пам’яток архітектури у зв’язку з проведенням заходів з 

термомодернізації будинків. 

Ягодовський К.І.: Повідомив, що у зв’язку з проведенням заходів з 

термомодернізації будинку (заміна дерев’яних віконних та дверних блоків, 

виконаних у стилі нео-готика, на сучасні металопластикові двері та вікна без 

відтворення їхніх первісних автентичних форм та зовнішнього вигляду) 

пам’ятка архітектури «Музей українських старожитностей Тарновського»  

втратить свій  автентичний зовнішній вигляд. Пам’яткоохоронне законодавство 

України кваліфікує такі дії як навмисне його порушення. Пам’ятка знаходиться 

за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 63. Вона набула свого статусу згідно 

рішення облвиконкому від 26.03.1984 р. № 118. Нині в цьому приміщенні 

розміщується Чернігівська обласна бібліотека для юнацтва. Запропонував 

провести комісійне обстеження існуючого стану дерев’яних віконних та 

дверних блоків пам’ятки включно з їх зовнішніми та внутрішніми складовими 

частинами з залученням для цього відповідних фахівців, представників органу 

охорони пам’яток архітектури – Управління містобудування та архітектури 

ОДА, представників громадських організацій, які чинним пам’яткоохороним 

законодавством України прямо вповноважені на такі дії, зокрема Українського 

товариства охорони пам’яток історії та культури та інших небайдужих 

представників громадянського суспільства. За результатами комісійного 

обстеження визначити, які невідкладні першочергові дії потрібно вжити задля 

збереження пам’ятки архітектури місцевого значення в первісному 

автентичному зовнішньому вигляді та функціонування в ній Чернігівської 

обласної бібліотеки для юнацтва. Забезпечити виконання вищенаведених 

необхідних невідкладних першочергових дій, а в подальшому розробити та 

передати на розгляд депутатів Чернігівської обласної ради проект обласної 

програми, якою передбачити виготовлення відповідної проектної документації, 

виділення коштів для її реалізації, залучення кваліфікованих виконавців задля 

збереження пам’ятки архітектури місцевого значення «Музей українських 

старожитностей Тарновського». Не допустити зараз і не планувати надалі 

проведення будь-яких дій, що можуть призвести до знищення автентичного 

зовнішнього вигляду пам’ятки та призвести до втрати нею статусу пам’ятки 

взагалі. 

ВИСТУПИЛИ: Проскуріна Н.П., Ткач Ю.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 68, проти» — 0, утримались» — 0. 
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ВИРІШИЛИ: звернутися до голови ОДА з рекомендацією вжити заходи 

щодо недопущення заміна дерев’яних віконних та дверних блоків пам’ятки 

архітектури місцевого значення «Музей українських старожитностей 

Тарновського» виконаних у стилі нео-готика на сучасні металопластикові двері 

та вікна без відтворення їхніх первісних автентичних форм та зовнішнього 

вигляду.  

 

 

11. Різне.  

Волощук Р.О.: Запропонував звернутися до голови Чернігівської обласної ради 

щодо участі членів Громадської ради у засіданнях постійної депутатської 

комісії Чернігівської обласної ради з питань агропромислового комплексу, 

екології, природокористування та земельних відносин, президії обласної ради 

та пленарному засіданні 21-ї сесії обласної ради, а саме: Проскуріної Н.П., 

Седячко В.М., Марченка В.Л., Волощука Р.О., Руса А.Б. 

 

Пекуровська О.М.: Комітет з питань гендерної політики та підприємництва 

розглянув зміни до законодавства: Закон України № 128-ІХ «Про внесення змін 

до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у 

сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України 

щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг» та Закон України 

№ 129-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації 

розрахунків у сфері торгівлі і послуг». Було вирішено розробити проект 

звернення Громадської ради при Чернігівській ОДА до Президента України, 

Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України про скасування Закону 

України № 128-ІХ «Про внесення змін до Закону України «Про застосування 

реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування 

та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері 

торгівлі та послуг» та закону 129-ІХ «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг». 

МОСКАЛЕНКО І.І. Подякував присутнім за роботу та оголосив засідання 

закритим.  

 

Голова Громадської ради     Ігор Москаленко  

 

 

Секретар         Валентина Сапон 


