
ПРОТОКОЛ 

десятого засідання Громадської ради при Чернігівській ОДА 

  

м. Чернігів, зал № 1 ОДА 13 лютого 2019 року 
 

ПРИСУТНІ: 38 членів Громадської ради при ОДА, керівник апарату ОДА 

Соломаха І.Г., заст. директора Департаменту інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю ОДА Сердюк О.С., представники ІГС та ЗМІ. 

ВІДСУТНІ: 25 член Громадської ради при ОДА: Бойправ Б.С., 

Бондарєв О.А., Деркач Н.В., Дорохін В.Г., Дрижук Ю.М., Карпенко С.В., 

Костенецький А.А., Кужіль В.Д., Курганський В.П., Кутуєва О.В., 

Лігун А.М., Осадців І.В.,Ю Отрошко А.В., Панченко Олександр Григорович, 

Панченко Олег Григорович, Пенява В.Ю., Петрова Т.І., Приходько В.В., 

Проскуріна Н.П., Стельмах В.І., Титенок В.М., Ткаченко С.М., 

Федорова С.В., Хитяєв Є.В., Хоботня С.В. 

Лічильна комісія:  Волощук Р.О., Мошко В. В., Шубенко О.М. 

Регламент: виступ доповідача — до 10 хв., виступ під час обговорення — до 

3 хв. 

Вів засідання голова Громадської ради Москаленко І.І. 

 

Порядок денний 

1. Звіт про роботу Громадської ради при ОДА. 

2. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 

Москаленко І.І.:  Повідомив, що 15 січня 2019 року відбулось зустріч членів 

президії Громадської ради з головою облдержадміністрації О. Мисником. 

30 січня – засідання президії Громадської ради, де прийнято рішення про 

письмове звітування комітетів про роботу. 13 грудня 2018 року комітет освіти 

і науки організував засідання за «круглим столом» на тему «Соціально-

психологічні аспекти взаємодії освітніх закладів з батьками в контексті 

інклюзивного навчання». За підсумками зборів членів Громадської ради, 

ініціатив комітетів було направлено 10 листів,  зокрема Чернігівському 

міському голові, депутатам Чернігівської міської ради щодо РЛП «Ялівщина» 

про збереження та охорону земель РЛП «Ялівщина» в рамках 

природоохоронного та історико-культурного законодавства; виконавчим 

комітетам селищних, міських рад, об’єднаних територіальних громад 

Чернігівської області щодо проекту «Відкрите місто»; Чернігівському 

міському голові щодо делегування членів Громадської ради до складу 

робочої групи з питань доопрацювання проекту «Детальний план території. 

Функціонально-планувальна організація лісопарку «Ялівщина»; 

Департаменту економічного розвитку ОДА щодо делегування членів 
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Громадської ради до робочої групи із розробки Стратегії сталого 

розвитку Чернігівської області на період до 2027 року. 

Щодо формування нового складу Громадської ради повідомив, що член 

Громадської ради Наталія Проскуріна обрана головою ініціативної групи з 

підготовки установчих зборів для  формування нового складу Громадської 

ради при Чернігівській ОДА. З 14 членів ініціативної групи — 9 члени 

Громадської ради.  Всього на участь в установчих зборах подано 153 заяви. 

Орієнтовна дата установчих зборів – 13 березня. 

 

1.Звіт про роботу Громадської ради при ОДА 

 

СЛУХАЛИ: 

Москаленко І.І.: виступ (звіт про роботу Громадської ради при 

облдержадміністрації) додається. 

Запропонував звернутися до Чернігівської облдержадміністрації з 

пропозицією нагородити Почесною грамотою Чернігівської ОДА найактивніших 

членів Громадської ради Петрову Т.І., Проскуріну Н.П., Седячко В.М., 

Осадціва І.В. 

ВИСТУПИЛИ: Демиденко В.Ю., Ушкевич І.В.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 31, «проти» — 0, «утримались» — 2. 
ВИРІШИЛИ: взяти звіт про роботу Громадської ради при ОДА до відома та 

визнати роботу задовільною. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 33, «проти» — 0, «утримались» — 0. 
ВИРІШИЛИ: звернутися до Чернігівської облдержадміністрації з пропозицією 

нагородити Почесною грамотою Чернігівської ОДА найактивніших членів 

Громадської ради Петрову Т.І., Проскуріну Н.П., Седячко В.М., Осадціва І.В., 

Ягодовського К.І. 

 

2. Різне.  

СЛУХАЛИ: 

Москаленко І.І.:  Подякував членам Громадської ради за спільну роботу. 

Волощук В.О.: Позитивно оцінив роботу Громадської ради та рівень 

співпраці з облдержадміністрацією. 

Пекуровська О.М.: Дала позитивну оцінку роботі Громадської ради та 

запросила членів Громадської ради на захід «Що може жінка». 

Родимченко В.В.: Нагадав про ініціативи комітету про захист інформаційної 

безпеки області. Висловив побажання про створення нового складу 

Громадської ради. 

Соломаха С.В.: Нагадав, що одне засідання цього складу Громадської ради 

не відбулося з причини відсутності. Для попередження подібного 
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запропонував довести оприлюднити  інформацію про відвідування 

засідань Громадської ради та засідань президії головами комітетів.  

Самосват В.О.: Запропонував звернутися до місцевих телеканалів 

запровадити рубрику «Як живеш ветеран». 

Демиденко В.Ю.: Позитивно оцінив роботу Громадської ради. Висловив 

побажання щодо  організації співпраці новообраної Громадської ради  з 

комісіями  Чернігівської ради.  

Ушкевич І.В.: Запропонував рекомендувати не включати до нової 

Громадської ради тих членів Громадської ради, які не відвідували засідання 

Громадської ради. 

Соломаха І.Г.: Позитивно оцінила роботу Громадської ради та подякувала за 

конструктивну роботу.  

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

подякував присутнім за роботу. 

 

Голова Громадської ради       Ігор Москаленко 

 

 

Секретар Громадської ради      Валентина Сапон 


