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Звіт про роботу Громадської ради  

при Чернігівській ОДА у 2019 році 
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 кінець 2019 року Громадська рада налічувала 111 осіб. З її складу було 

виключено Сергія Гривка, якого обрано народним депутатом України, 22 особи 

на підставі неявки члена Громадської ради на її засіданнях без поважних 

причин два рази та дві особи згідно поданих заяв. 

У 2019 році відбулось три засідання (24 квітня та 29 травня, 26 листопада) 

та збори (10 липня).  

Було обрано голову Громадської ради, першого заступника голови, 

створено президію, 24 комітети.  

Громадська рада працювала згідно Положення, Регламенту, орієнтовного 

плану роботи на 2019 рік. 

Відбулось 5 засіданні президії, направлено 30 листів. 

Громадська рада долучилась до Координаційного комітету громадських 

рад України.  

Діяльність Громадської ради висвітлювалась на вебсайті 

облдержадміністрації (на його головній сторінці та на сторінці «Новини 

Громадської ради»).  

Всього окрім організаційних питань, Громадська рада розглянула на своїх 

засіданнях сім 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;  

 щодо збереження в первісному автентичному зовнішньому вигляді 

пам’ятки архітектури місцевого значення — Музею українських 

старожитностей Тарновського (нині там розміщується Чернігівська обласна 

бібліотека для юнацтва); 

 щодо спалаху вірусного гепатиту А в м. Чернігові та  заходів для 

запобігання поширенню інфекційного захворювання; 

 щодо проведення комплексної перевірки фінансово-господарської 

діяльності Департаменту сім’ї, молоді і спорту облдержадміністрації з моменту 

проведення останньої перевірки по теперішній час із залученням Управління 

Північного офісу Державної аудиторської служби в Чернігівській області та 

представників Громадської ради. 

Щодо останньої пропозиції. За дорученням голови облдержадміністрації 

фахівцями облдержадміністрації проведена внутрішня перевірка фінансово-
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господарської діяльності Департаменту сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації. Виявлені ознаки можливих кримінальних 

правопорушень, а саме нецільове використання бюджетних коштів — 

1,2 мільйона гривень. Матеріали перевірки передані до правоохоронних 

органів.  

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 на обслуговування внутрішньобудинкових газових 

мереж. 

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, 

посилення ролі християнської етики у попередженні негативних явищ у 

дитячому та молодіжному середовищі.  

Активно працював комітет з реалізації Програми «Зелене намисто 

Чернігівщини». Відбулось кілька розширених засідань комітету за участю 

представників облдержадміністрації, Чернігівської міської ради.  

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 до цього часу не 

погоджений Чернігівською міською радою. Проєктувальник зволікає з 

внесенням змін до проєкту. Залишається не вирішеним до кінця питання щодо 

директора РЛП. Комітет з реалізації Програми «Зелене намисто Чернігівщини» 

пропонував Чернігівській обласній раді звільнити нинішнього директора РЛП, 

але депутати не дослухались до рекомендацій.  
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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. Нині 

заклад розбудовується. Громадська рада готова і надалі допомагати у його 

становленні. 

Члени Громадської ради співпрацюють з Чернігівською міською радою. У 

2019 році направлялися звернення до Чернігівського міського голови та 

депутатів щодо обов’язкового проведення громадських слухань при прийнятті 

рішень, що зачіпають соціально значущі інтереси громади міста та щодо 

реконструкції Красної площі. 

Чернігівська міська рада частково дослухалась до пропозицій Громадської 

ради щодо реконструкції Красної площі, зокрема відмовилась від використання  

граніту.  

В минулому році, 22 листопада відбулась зустріч голови 

облдержадміністрації Андрія Прокопенка з членами президії Громадської ради. 

Голова облдержадміністрації вислухав членів президії, їх пропозиції та 

зауваження. Що конкретно зроблено по кожному піднятому проблемному 

питанню членів президії поінформував заступник голови Андрій Подорван на 

останньому засіданні президії 12 лютого 2020 року. 


