
 Додаток 7 
До експертних пропозицій за результатами громадської 
експертизи діяльності Чернігівської обласної державної 

адміністрації стосовно виконання покладених на неї завдань і 
функцій з  реалізації Закону України «Про запобігання корупції» 

в частині розробки, прийняття і реалізації антикорупційних 
програм, проведеної АГС «Совість» в 2019 р. № Е – 201 

 

Результати особистого опитування 

учасників публічного громадського обговорення 

Антикорупційної програми обласної державної адміністрації 

на 2019- 2020 роки 
 

 

1. 08.05.2019 р. з 1400-1500 в кабінеті заступника Начальника Головного управління Державної 

казначейської служби України в Чернігівській області по вул. Реміснича, буд. 27 в м. Чернігів, опитав 

Рідзель Людмилу Андріївну - заступника Начальника Головного управління Державної казначейської 

служби України в Чернігівській області, яка на поставлені питання дала наступні відповіді. 

Питання 1. Хто в територіальному органі ДКСУ відповідає за реалізацію антикорупційної програми 

органу? 

Відповідь: Керівник 

Питання 2. Чи приймали Ви участь в публічному громадському обговоренні Антикорупційної 

програми обласної державної адміністрації на 2019- 2020 роки ( далі Захід)? 

Відповідь: Була, просто послухати. Мені подзвонили з обладміністрації і запросили прийняти участь. 

Питання 3. Участь у вказаному Заході була Вашою особистою ініціативою чи офіційним дорученням 

організації, яку Ви представляли? 

Відповідь: Мені дозволив керівник піти послухати.  

Питання 4. До Ваших обов'язків і Вашої відповідальності не входять питання розробки і реалізації 

Антикорупційних програм. Чому Ви вирішили прийняти участь в громадському обговоренні 

Антикорупційної програми ЧОДА? 

Відповідь:Я просто пішла послухати напередодні обговорення Антикорупційної програми 

казначейства. 

Питання 5. Де саме відбувався Захід? Адреса, назва приміщення? 

Відповідь'.Департамент економіки ЧОДА, кабінет № 5. 

 Питання 6. 

Скільки часу тривав Захід? Дата і час початку та закінчення Заходу? 

Відповідь: після обіду. Тривалість 30-40 хвилин. 

Питання 7. Пригадайте, будь-ласка, хто ще крім Вас приймав участь у цьому заході? Кількість осіб? 

Прізвища та імена учасників? Організації, які вони представляли. 

Відповідь: Був Підгайний, заступник Керівника Центру підвищення кваліфікації обласної ради і якісь 

незнайомі мені жінки. Загальна кількість до 10 осіб..  

Питання 8. Який напрямок діяльності організації, яку Ви представляли на цьому заході?  

Чому Ви вважали для себе за потрібне прийняти участь у цьому заході? 

 Відповідь: Я не знаю просто прийшла послухати.. Відповідь: Я не знаю чому. Пішла тому, що сказали. 

Питання 9. Як проходило обговорення Антикорупційної програми ЧОДА на 2019-2020 роки? 

Відповідь:Він прочитав програму, щоб було обговорення і голосування не пам 'ятаю. 

 

2. 07.05.2019 р. близько 17-ї години в приміщенні «Будинку Культури Будівельників» по вул. Князя 

Чорного в Чернігові опитав директора ГО «ММЦ «Жменя» Гусак Регіну Вікторівну, яка 

поінформувала, що їх Громадське об’єднання спеціалізується на соціальній реабілітації дітей з 

особливими потребами, розвитком самодіяльного мистецтва та правозахисною діяльністю в жіночих 

пенітенціарних закладах. 

Гуляй Марина Василівна, член ГО «ММЦ «Жменя»,  працює в комунальному закладі міської ради 

«Чернігівський навчально-реабілітаційний центр №2» за адресою:  проспект Перемоги, 183 в м. 

Чернігів, бібліотекарем на 0,5 ставки. 

Делегувати представником   ГО «ММЦ «Жменя» на громадське обговорення аАтикорупційної 

програми Чернігівської ОДА на 2019-2020 р. просила сама Гуляй М.В. Вона не є фахівцем з запобігання 

корупції, але прагнула чомусь навчитись у цьому питанні. 



 

3. 13.05.2019 р. в приміщенні бібліотеки Комунального закладу "Чернігівський навчально-

реабілітаційний центр № 2" президент АГС «Совість» провів опитування Гуляй Марини Василівни, на 

предмет її участі в публічному громадському обговоренні Антикорупційної програми ЧОДА на 2019-

2020 р.р. 

На поставлені питання Гуляй М.В. відповіла наступне. 

Питання 1. Чи приймали Ви участь в публічному громадському обговоренні Антикорупційної 

програми обласної державної адміністрації на 2019- 2020 роки ( далі Захід)? 

Відповідь: В громадському обговоренні участь приймала. Дату не пам’ятаю. 

Питання 2. Участь у вказаному Заході була Вашою особистою ініціативою, чи офіційним дорученням 

організації яку Ви представляли? 

Відповідь: участь у заході приймала особисто від себе, ніяка організація мене не направляла. 

Питання 3. Ким і коли Ви чи Ваша організація були запрошені на цей Захід? 

Відповідь: Як організацію нас не запрошували. 

Питання 4. Якщо персонального запрошення не було, то звідки Ви чи Ваша організація дізнались про 

проведення цього Заходу?  

Відповідь: Про проведення заходу я дізналась за добу з інформації, розміщеної на сайті. 

Коментар АГС «СОВІСТЬ»: Свідок,очевидно, помилився, або каже неправду, нижче (в п. 10. Розділу 
11.5. нами наводиться детальна картина, чому він у вказаний ним спосіб зробити не міг.   
Питання 5. Де саме відбувався Захід? Адреса, назва приміщення?  

Відповідь:На першому поверсі в ЧОДА з боку вул. Шевченка. 

Питання 6. Скільки часу тривав Захід? Дата і час початку та закінчення Заходу? 

Відповідь: 30-40 хвилин 

Питання 7. Пригадайте будь-ласка, хто ще крім Вас приймав участь у цьому заході? Кількість осіб? 

Прізвища та імена учасників? Організації,  які вони представляли. 

Відповідь: було ще 7 осіб, мені не знайомі. 

Питання 8. Який напрямок діяльності організації, яку Ви представляли на цьому заході? 

Відповідь: В ГО «Жменя» я працюю півроку на волонтерських засадах. ГО займається опікуванням 

дітей з особливими потребами. 

Питання 9. Чому саме Вас було запрошено/ направлено для участі в цьому Заході?Чому Ви вважали 

для себе за потрібне прийняти участь у цьому Заході? 

Відповідь: Мені було цікаво для себе. Проте не все було зрозуміло, адже я зовсім не компетентна в 

питаннях запобігання корупції. Під час обговорення я не виступала і інші також не виступали. 

 

4. 22.05.2019 р. в приміщенні ГО «Голос батьків»  в м. Чернігів президент АГС «Совість» провів 

опитування Карасьової Любові Володимирівни, на предмет її участі в публічному громадському 

обговоренні Антикорупційної програми ЧОДА на 2019-2020 р.р. 

На поставлені питання Карасьової Л.В. відповіла наступне. 

Питання 1.  Чи приймали Ви участь в публічному громадському обговоренні Антикорупційної 

програми обласної державної адміністрації на 2019- 2020 роки ( далі Захід)? 

Відповідь: Так  

Питання 2. Участь у вказаному Заході була Вашою особистою ініціативою чи офіційним дорученням 

організації, яку Ви представляли? 

Відповідь: За направленням громадської організації. 

Питання 3. Ким і коли Ви чи Ваша організація були запрошені на цей Захід? 

Відповідь: «Инкогнито узнали. Инфомации не было. Мне позвонили и сказали, что будет презентация 

такой программы. Кто звонил не помню, кто пригласил не могу сказать». 

Питання 4. Де саме відбувався Захід? Адреса, назва приміщення?  

Відповідь:На Шевченка, 7, зал 7 чи. 

Питання 5. Скільки часу тривав Захід? Дата і час початку та закінчення Заходу? 

Відповідь: хвилин 40, Це була презентація.  

Питання 6. Пригадайте, будь-ласка, хто ще крім Вас приймав участь у цьому заході? Кількість осіб? 

Прізвища та імена учасників? Організації,які вони представляли. 

Відповідь: Знала Марину Гуляй з МЦ «Жменя». Людей було небагато -  близько 7 осіб. 

Питання 7. Який напрямок діяльності організації, яку Ви представляли на цьому заході? 

Відповідь: Наша організація об’єднує батьків дітей з особливими потребами. 



Питання 8. Чому саме Вас було запрошено/ направлено для участі в цьому Заході?/Чому Ви вважали 

для себе за потрібне прийняти участь у цьому Заході? 

Відповідь: Можливо тому, що наша ГО була присутня в облраді. 

Питання 9. Що ви винесли для себе з цього заходу? 

Відповідь: Знаєте… презентація була в загальних термінах. Основне було виділено те, що вони хотіли 

прийняти цю програму не на рік, а на два, тому що за рік неможливо зробити, розпочати і завершити 

якихось великих дій. Нових знань я не отримала .Голосували за те, щоб програму прийняти на 2 роки, 

але ніяк це не фіксували. 

 

5. 27.05.2019 р. з 1130-1200 біля кафе «Львіський шоколад» м. Чернігів, проспект Миру. 21 опитав 

Нікітенко Альону Володимирівну – члена ГО «Рада партнерського розвитку», яка на поставлені 

питання дала наступні відповіді. 

Питання 1. Чи приймали Ви участь в публічному громадському обговоренні Антикорупційної 

програми обласної державної адміністрації на 2019- 2020 роки ( далі Захід)? 

Відповідь:Приймала. 

Питання 2. Участь у вказаному Заході була Вашою особистою ініціативою чи офіційним дорученням 

організаці,ї яку Ви представляли? 

Відповідь: Так, чисто случайно, сама для себя..  

Питання 3. Ким і коли Ви чи Ваша організація були запрошені на цей Захід? 

Відповідь: Як організацію нас ніхто  не запрошував. 

Питання 4. Якщо персонального запрошення не було, то звідки Ви чи Ваша організація дізнались про 

проведення цього Заходу?  

Відповідь: Про проведення заходу я дізналась з інформації, розміщеної на сайті. Прийшла вчасно. 

Питання 5. Де саме відбувався Захід? Адреса, назва приміщення?  

Відповідь:в пятом зале ЧОДА. 

Питання 6. Скільки часу тривав Захід? Дата і час початку та закінчення Заходу? 

Відповідь: Тривалість на пам’ятаю. Стандартний захід година - півтори. 

Питання 7. Пригадайте, будь-ласка, хто ще крім Вас приймав участь у цьому заході? Кількість осіб? 

Прізвища та імена учасників? Організації, які вони представляли. 

Відповідь: знайомих не булу. Кількість менше 20 осіб. Я зрозуміла, що це не моє. Я не пам’ятаю, щоб 

голосувала. 

Питання 8. Який напрямок діяльності організації, яку Ви представляли на цьому заході? 

Відповідь: Робота з дітьми. Розвиток звичайних дітей до 16 років 

Питання 9. Чому Ви вважали для себе за потрібне прийняти участь у цьому заході?  

Відповідь: Я не знаю чому. Пішла тому, що сказали. 

 

6. 27.05.2019 р. з 1210 до 1300  в приміщенні Комунального закладу "Чернігівський центр 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, керівників державних підприємств, установ і організацій" президент АГС «Совість» 

опитав Коваленко Наталію Володимирівну – начальника навчально-методичного підрозділу 

Комунального закладу, яка на поставлені питання відповіла наступне. 

Питання 1. Чи приймали Ви участь в публічному громадському обговоренні Антикорупційної 

програми обласної державної адміністрації на 2019- 2020 роки ( далі Захід)? 

Відповідь: Это когда Вересоцкий её представлял? Да. 

Питання 2. Участь у вказаному Заході була Вашою особистою ініціативою чи офіційним дорученням 

організації, яку Ви представляли? 

Відповідь: Иван Валериевич приглашал представителей Центра, вероятно в телефоном режиме.. 

Питання 3. Ким і коли Ви чи Ваша організація були запрошені на цей Захід? 

Відповідь: За несколько дней. Вересоцким. 

Питання 4. Де саме відбувався Захід? Адреса, назва приміщення?  

Відповідь: ЧОДА, зал № 5 в Департаменте информации. 

Питання 5. Скільки часу тривав Захід? Дата і час початку та закінчення Заходу? 

Відповідь:1-1,5  часа. 

Питання 6. Пригадайте, будь-ласка, хто ще крім Вас приймав участь у цьому заході? Кількість осіб? 

Прізвища та імена учасників? Організації які вони представляли. 

Відповідь: в зале было 10-15 человек 



Питання 7. Який напрямок діяльності організації, яку Ви представляли на цьому заході? 

Відповідь: Ми проводимо навчання, в т.ч. антикорупційної тематики. Новим для мене була наявність 

програми. 

Питання 8. Чи приймали Ви участь у інших публічних громадських обговореннях? 

Відповідь: Ні і правових основ їх не знаю.Голосование было по вопросу принятия програмы, но я 

выходила (мне кто-то звонил). 

 

7. 28.05.2019 р. з 1030 до 1100  в приміщенні Комунального закладу "Чернігівський центр 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, керівників державних підприємств, установ і організацій" президент АГС «Совість» 

опитав Підгайного Петра Миколайовича – заступника директора Комунального закладу, який на 

поставлені питання відповів наступне 

Питання 1.  Чи приймали Ви участь в публічному громадському обговоренні Антикорупційної 

програми обласної державної адміністрації на 2019- 2020 роки ( далі Захід)? 

Відповідь: Да. 

Питання 2  

Участь у вказаному Заході була Вашою особистою ініціативою чи офіційним дорученням організації, 

яку Ви представляли? 

Відповідь: Це було запрошення по телефону, за кілька днів, Вересоцьким. 

Питання 3 

Ким і коли Ви чи Ваша організація були запрошені на цей Захід? 

Відповідь: За несколько дней. Вересоцким. 

Питання 4. Де саме відбувався Захід? Адреса, назва приміщення?  

Відповідь: ЧОДА, Департамент економіки 

Питання 5. Скільки часу тривав Захід? Дата і час початку та закінчення Заходу? 

Відповідь:більше години 

Питання 6. Пригадайте будь-ласка, хто ще крім Вас приймав участь у цьому заході? Кількість осіб? 

Прізвища та імена учасників? Організації, які вони представляли. 

Відповідь: З казначейства був заступник, з департаменту інформації були, інших не знаю, скільки було 

людей не знаю. 

Питання 7. Який напрямок діяльності організації, яку Ви представляли на цьому заході? 

Відповідь: освітні послуги з підвищення кваліфікації. 

Питання 8. Чому саме Вас було запрошено/ направлено для участі в цьому Заході? Чому Ви вважали 

для себе за потрібне прийняти участь у цьому Заході? 

Відповідь:Інформацію, необхідну для звітування. На заході я був як заступник директора КЗ. 


