
ПРОТОКОЛ 

четвертого  засідання Громадської ради при Чернігівській 

облдержадміністрації 

  

м. Чернігів, зала № 1 ОДА     19 лютого 2020 року 

 

ПРИСУТНІ: 85 членів Громадської ради при Чернігівській 

облдержадміністрації, заступник голови облдержадміністрації Подорван А.Ф.,  

заступник директора Департаменту у культури і туризму, національностей та 

релігій ОДА Павло Веселов та начальник управління туризму та охорони 

культурної спадщини Людмила Замай; начальник Управління архітектури і 

містобудування облдержадміністрації Олександр Дмитрюк, начальник відділу 

територіального планування та охорони пам’яток архітектури Роман Клименко. 

ВІДСУТНІ: 26 членів Громадської ради при облдержадміністрації: Бабіч О.М., 

Базар О.В., Бойправ Б.С., Вакуленко О.В., Ворох В.М., Гуляй М.В., 

Дейнеко В.І., Деркач Н.В., Дрозд С.О., Жимолостнова С.К., Кириченко В.В., 

Кохан Н.Ф., Крот С.О., Малецкий Є.В., Мезенцев О.І., Навроцький П.В., 

Нікітенко А.В., Ольховик І.М., Панченко Олег Григорович, Подласий М.А., 

Примаченко М.В., Руденко М.В., Славов І.І., Смоляр Я.Л., Турчин О.В., 

Федорова С.В. 

Лічильна комісія: Волощук Р.О., Гальперін С.М., Шубенко О.М. 

Вів засідання голова Громадської ради Москаленко І.І. 

 

Порядок денний: 

 

1. Про звернення Громадської ради до голови ОДА щодо 

реформування системи охорони культурної спадщини в області. 

2. Про виключення зі складу Громадської ради за підсумками 

відвідування її засідань. 

3. Про ліквідацію комітету з розвитку децентралізації і 

підтримки роботи ОТГ та виключення його голови зі складу президії 

Громадської ради. 

4. Звіт про роботу Громадської ради у 2019 році. 

5. Про проєкт орієнтовного плану роботи Громадської ради на 

2020 рік. 

6. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: 

Москаленко І.І.: Поінформував, що на підставі рішення засідання 

Громадської ради від 29 листопада 2019 року та двох заяв розпорядженням 

голови ОДА від 24 грудня 2019 року № 757 зі складу Громадської ради при 

ОДА виключено 24 чол. Склад Громадської ради - 111 чол. Розпорядження 

було надіслано виключеним та діючим членам Громадської ради електронною 

поштою. 
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Відбулось два засідання президії (28 січня та 12 лютого), де 

розглядалось питання орієнтовного плану роботи Громадської ради, її комітетів 

на цей рік, погоджувався  проєкту порядку денного засідання Громадської ради 

19 лютого. 

Також президією Громадської ради підтримано ініціативу Федерації 

профспілкових організацій Чернігівської області та вирішено було звернутися 

до  Уряду, Верховної Ради, народних депутатів від Чернігівщини з приводу 

відкликання законопроєктів «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо окремих питань діяльності професійних спілок)» (реєстраційний 

№ 2681) та «Про працю» (реєстраційний № 2708).  

18 лютого отримана відповідь від депутатської групи Верховної Ради 

України  «Довіра» про те, що наше  звернення буде взято до уваги депутатами 

під час голосування. 

12 лютого відбулась зустріч заступника голови ОДА Андрія Подорвана з 

членами президії Громадської ради. Мова йшла про вжиті 

облдержадміністрацією заходи за підсумками розгляду  проблемних питань та 

пропозицій, озвучених членами президії під час зустрічі з головою 

облдержадміністрації 22 листопада минулого року.  

 

1. Про звернення Громадської ради до голови ОДА щодо 

реформування системи охорони культурної спадщини в області. 

СЛУХАЛИ: 

Ягодовський К.І. Повідомив, що Звернення Громадської ради до голови ОДА 

щодо реформування системи охорони культурної спадщини в області 

обговорено та підтримано 16.01.2020 року на спільному засіданні чотирьох 

комітетів Громадської ради з реалізації Програми «Зелене намисто 

Чернігівщини», з економічного розвитку, з питань охорони та використання 

культурної спадщини, з питань санепідблагополуччя та життєдіяльності 

людини та на засіданні президії Громадської ради 28 січня ц.р. Пропонується 

вивести питання охорони культурної спадщини з компетенції Департаменту 

культури і туризму, національностей та релігій Чернігівської ОДА і створити 

окремий департамент або управління охорони культурної спадщини 

Чернігівської ОДА, якому надати передбачені законодавством повноваження 

відносно всіх видів об’єктів культурної спадщини, залучити до його діяльності 

громадських інспекторів з охорони культурної спадщини, які будуть діяти на 

громадських засадах та на добровільній основі, мати відповідні повноваження 

за територіальним принципом. 

Веселов П.О.: Зазначив, що ініціатива комітетів Громадської ради потребує 

розгляду та доопрацювання, деякі пропозиції вже частково реалізовані, зокрема 

щодо громадських інспекторів. 

Замай Л.М.: Запропонувала дочекатися від Міністерства 

культури, молоді та спорту України роз’яснення щодо бачення реалізації на 

місцях функції охорони культурної спадщини. Погодилась з актуальністю 

піднятого питання, але вважає передчасним його розгляд на рівні області.    
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Дмитрюк О.І.: Не підтримав пропозицію щодо створення окремого 

структурного облдержадміністрації щодо охорони культурної спадщини. 

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

Демиденко В.Ю. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 62, «проти» —18, «утримались» —5. 

ВИРІШИЛИ: допрацювати  та направити голові  ОДА Звернення Громадської 

ради до щодо реформування системи охорони культурної спадщини в області. 

 

2. Про виключення зі складу Громадської ради за підсумками відвідування 

її засідань. 

СЛУХАЛИ:  

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

Громадську раду при Чернігівській ОДА за підсумками відвідування засідань 

Громадської ради (26 листопада, та 10 липня збори членів Громадської ради), 

виключити зі складу Громадської ради 4 її  членів:  

Корнієнко  

Оксана Іванівна  

представник Чернігівської обласної організації 

Національної Спілки художників України; 

 

Навроцький  

Павло Володимирович 

представник громадської організації «Центр 

військово-патріотичного виховання “ВИТЯЗЬ”»;  

Панченко  

Віталій Валерійович 

представник громадської організації «Демократія 

майбутнього»; 

 

Руденко  

Марина Вячеславівна 

представник Чернігівської міської молодіжної 

громадська організації «Молодіжний Центр 

АРТ» «Моцарт» 

 

Повідомив, що Руденко М.В., Панченко В.В. написали заяви про наявність 

поважних причин своєї відсутності на двох засіданнях. Руденко М.В. також 

повідомила про поважну причину відсутності і на сьогоднішньому засіданні, 

Панченко В.В. зареєструвався, як учасник засідання, але відсутній в залі 

засідань. Корнієнко О.І. присутня на засіданні, вона пояснює свою відсутність 

на засіданнях тим, що не отримувала на свою електронну адресу повідомлень 

про їх проведення.  

ВИСТУПИЛИ: Родимченко В.В.,  Проскуріна Н.П., Корнієнко О.І. 

ГОЛОСУВАЛИ щодо виключення зі складу Громадської ради 3-хо відсутніх на 

сьогоднішньому засіданні: Навроцького П.В., Панченка В.В., Руденко М.В.:  

«за» — 79, «проти» — 4, «утримались» — 0. 

ВИРІШИЛИ: виключити зі складу Громадської ради 3 осіб:  Навроцького П.В., 

Панченка В.В., Руденко М.В. 

 

Москаленко І.І. Повідомив, що згідно протоколу засідання Громадської ради 

голова ОДА своїм розпорядженням виключить  зі складу Громадської ради 3-х 

осіб. До складу Громадської ради входитиме 108 осіб. 
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3.Про ліквідацію комітету з розвитку децентралізації і підтримки 

роботи ОТГ. 

СЛУХАЛИ: 

Москаленко І.І.: Повідомив, що Іван Славов, голова комітету  з розвитку 

децентралізації і підтримки роботи ОТГ, з 5 засідань  президії відвідав одне.  

Запропонував від імені президії Громадської ради  згідно пункт  4.6. Регламенту 

Громадської ради («В разі систематичної відсутності без поважних причин 

голови комітету на засіданнях президії Громадської ради (більше ніж два рази), 

президія Громадської ради може ініціювати  виключення голови комітету зі 

складу президії») виключити Івана Славова зі складу президії. Комітет з 

розвитку децентралізації і підтримки роботи ОТГ налічує 3 особи, тоді як згідно 

п. 5.6. Регламенту мінімальна кількість членів комітету — 5 членів Громадської 

ради. Пропозицій до плану роботи Громадської ради на 2020 рік комітет не 

подав. Запропонував ліквідувати комітет з розвитку децентралізації і підтримки 

роботи ОТГ та виключити Івана Славова зі складу президії Громадської ради. 

ВИСТУПИЛИ: Проскуріна Н.П. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 81, «проти» — 0, «утримались» — 2. 

ВИРІШИЛИ: ліквідувати  комітет з розвитку децентралізації і підтримки 

роботи ОТГ та виключення Івана Славова зі складу президії Громадської ради.  

 

Москаленко І.І.: Повідомив, що у Громадській раді 23 комітети. 

 

4.Звіт про роботу Громадської ради у 2019 році. 

Москаленко І.І.: Доповів про роботу Громадської ради у 2019 році (звіт 

додається). 

ВИСТУПИЛИ: Проскуріна Н.П. 

ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 81, «проти» — 0, «утримались» — 0. 

ВИРІШИЛИ: затвердити звіт про роботу Громадської ради у 2019 році та 

визнати роботу задовільною. 

 

5.Про проєкт орієнтовного плану роботи Громадської ради на 2020 рік. 

СЛУХАЛИ: 

Проскуріна Н.П.: Поінформувала, що проєкт орієнтовного плану роботи 

Громадської ради на 2020 рік було розіслано членам Громадської ради 

електронною поштою і всі члени Громадської ради мали змогу з ним 

ознайомитись. Не всі комітети надали свої пропозиції до плану роботи. 

Орієнтовний план сформований згідно планів роботи комітетів Громадської ради 

та обговорений на засіданнях президії 28 січня та 12 лютого. Нагадала, що за 

потребою орієнтовний план роботи може коригуватися. Запропонувала затвердити 

його в цілому.  

ВИСТУПИЛИ:ГОЛОСУВАЛИ: «за» — 80, проти» — 0, утримались» — 1. 

ВИРІШИЛИ: затвердити орієнтовний план роботи Громадської ради на 

2020 рік (додається). 

 



 5 

6. Різне.  

Подорван А.Ф.: Поінформував членів Громадської ради про хід розслідування 

можливих кримінальних правопорушень ситуації в Департаменті сім’ї, молоді 

та спорту облдержадміністрації. Повідомив, що облдержадміністрація  

отримала звернення на підтримку діяльності директора Департаменті сім’ї, 

молоді та спорту облдержадміністрації та звернення  з протилежною оцінкою її 

діяльності. Внутрішня перевірка фінансово-господарської діяльності 

Департаменту триває. Напрацьовані матеріали перевірки передані до 

правоохоронних органів. Відповів на запитання членів Громадської ради щодо 

забезпечення безбар’єрності приміщення облдержадміністрації, пенсій 

військовим пенсіонерам, призначень голів райдержадміністрацій. 

Соломаха С.В.: Звернув увагу присутніх на здобутки Департаменті сім’ї, 

молоді та спорту облдержадміністрації у розвитку спорту та щодо  обережності 

та зваженості при прийнятті кадрових рішень щодо  Департаменту.  

Волощук Р.О.: Закликав обласну владу до активної роботи зі збереження 

зелених зон, лісопарків Ялівщини, Кордівки, Подусівського лісу, зокрема щодо 

забезпечення захисту від можливих пожеж. 

Пекуровська О.М.: Запросила членів Громадської ради   відвідати 5-7 березня 

обласний ярмарок «Що може жінка». 

Дудко Л. І.: Запросила членів Громадської ради   відвідати презентацію 

документального фільму «Вдовині села Чернігівщини» 21 лютого, у 

КУ «Чернігівський обласний молодіжний центр». 

Осадців І.В.: Анонсував проведення комітетом Громадської ради у березні 

засідання за «круглим столом» щодо створення в області медичного округу. 

Антошин В.Л. Зазначив, що комітет і надалі триматиме на контролі 

розслідування можливих кримінальних правопорушень ситуації в Департаменті 

сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації. 

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

закритим.  

 

 

 

Голова Громадської ради     Ігор Москаленко  

 

 

Секретар         Валентина Сапон 


