
ПРОТОКОЛ № 02-2017 

засідання громадської ради при облдержадміністрації 

м. Краматорськ 09.12.2017 

ПРИСУТНІ: 

Члени громадської ради при облдержадміністрації – 22 особи з 35 (список присутніх та 

відсутніх - додаток 1), засідання вважається повноважним. 

 

Добряк заступник голови – керівник апарату   

Сергій Вікторович  облдержадміністрації; 

 

Биченко в.о. директора департаменту інформаційної та 

Людмила Анатоліївна внутрішньої політики облдержадміністрації; 

  

Чукова заступник директора департаменту інформаційної та 

Наталія Вікторівна внутрішньої політики облдержадміністрації; 

  

Сідашева заступник директора департаменту – начальник  

Тетяна Володимирівна управління освітньої політики та менеджменту 

 Департаменту освіти і науки облдержадміністрації; 

  

Криштопіна головний спеціаліст відділу лікувально- 

Ірина Олександрівна профілактичної допомоги дітям та матерям 

 департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації 

  

Якушев  секретар громадської ради при облдержадміністрації, 

Дмитро Володимирович головний спеціаліст відділу комунікацій з 

 громадськістю та політичними партіями управління 

 внутрішньої політики департаменту інформаційної та 

 внутрішньої політики облдержадміністрації. 

 

Представники структурних підрозділів облдержадміністрації. 

Представники інститутів громадянського суспільства. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про внесення змін до Регламенту та Положення про громадську раду при 

облдержадміністрації. 

2. Затвердження складу постійних комітетів громадської ради при 

облдержадміністрації. 

3. Про забезпечення діяльності громадської ради при облдержадміністрації та 

можливості проведення виїзних засідань громадської ради при облдержадміністрації та 

Правління громадської ради при облдержадміністрації (надання приміщення, технічне 

забезпечення, виготовлення посвідчення члена громадської ради при 

облдержадміністрації). Звернення до облдержадміністрації щодо залучення керівників 

структурних підрозділів облдержадміністрації до роботи профільних комітетів громадської 

ради при облдержадміністрації. 

4. Про обговорення проекту плану роботи громадської ради при 

облдержадміністрації на 2018 рік. 

5. Про стан дитячої ендокринології у Донецькій області. 

6. Про імплементацію практики створення батьківських рад при органах місцевого 

самоврядування в Донецькій області (на прикладі м. Краматорськ). 

7. Про делегування членів громадської ради при облдержадміністрації до комісії 

щодо оцінки корупційних ризиків. 

8. Про створення робочої групи для вирішення питання про забезпечення учасників 

АТО, внутрішньо переміщених осіб, молодих сімей тимчасовим і постійним житлом на 

території Донецької області. 
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9. Звернення до голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-

цивільної адміністрації Жебрівського П.І. та громадської ради при НКРЄ щодо 

врегулювання тарифів на оплату послуг електропостачання для мешканців населених 

пунктів, які розташовані уздовж лінії розмежування і в яких відсутнє газопостачання. 

10. Різне. 

 

Добряк С.В. – привітав членів громадської ради при облдержадміністрації та 

присутніх, визначив основні напрямки співпраці облдержадміністрації та громадської ради 

при облдержадміністрації. Зауважив, що для забезпечення роботи громадської ради при 

облдержадміністрації буде надано частину приміщення для прийому громадян 

облдержадміністрації з розміщенням інформаційного стенду про керівний склад, діяльність 

та напрямки роботи громадської ради при облдержадміністрації. Для проведення засідань 

комітетів та Правління громадської ради буде надаватись, за необхідності, зала засідань 

облдержадміністрації та будуть залучатись фахівці структурних підрозділів 

облдержадміністрації. 

Биченко Л.А. – повідомила, що облдержадміністрацією разом із органами місцевого 

самоврядування проводиться робота щодо розвитку громадянського суспільства, з 

впровадження у містах області практики громадського бюджету, з розробки статутів 

населених пунктів та запропонувала долучитись громадській раді при облдержадміністрації 

до роботи із зазначених напрямків. 

 

СЛУХАЛИ:  

Степанова І.Ю. – про обрання лічильної комісії, про затвердження порядку денного 

та регламенту роботи засідання. 

Членами громадської ради при облдержадміністрації запропоновано, лічильну 

комісію обрати у кількості 2 осіб: Сафонову О.Л. та Сахно Л.М. 

ГОЛОСУВАЛИ:  
1) про обрання лічильної комісії: «ЗА» - 22 (рішення прийнято). 

2) про затвердження порядку денного: «ЗА» - 20 (рішення прийнято). 

3) про затвердження регламенту роботи засідання: «ЗА» - 22 (рішення прийнято). 

ВИРІШИЛИ:  

- лічильну комісію обрати у кількості 2 осіб: Сафонову О.Л. та Сахно Л.М.; 

- порядок денний затвердити без зауважень; 

- затвердити наступний регламент роботи засідання: виступ доповідачів до 3-х 

хвилин, обговорення питань до 5 хвилин, засідання провести до 14-00, перерва – з 13-00 (15 

хвилин). 

 

1. Про внесення змін до Регламенту та Положення про громадську раду при 

облдержадміністрації 

СЛУХАЛИ: 

Ворощук О.І. – доповіла про запропоновані комітетом з питань, законності та 

правопорядку, регламенту та організації роботи громадської ради, антикорупційної 

політики зміни до регламенту громадської ради при облдержадміністрації: 

1) в абзаці 11 пункту 2 розділу 2:  

Замість: у разі незгоди з ухваленим рішенням висловлювати власну думку, яка 

долучається до протоколу засідання громадської ради або її робочого органу, до складу 

якого входить член громадської ради. 

Змінити на: у разі незгоди з ухваленим рішенням додавати особисту власну думку у 

письмовому вигляді , не пізніше 3х календарних днів на електрону адресу секретаря ради, 

яка долучається до протоколу засідання громадської ради або її робочого органу, до складу 

якого входить член громадської ради. 

2) виключити пункт 3.2, розділу 3:  
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Редакційна комісія.  

Редакційна комісія є робочим органом громадської ради, що створюється для 

доопрацювання окремих, найбільш важливих проектів рішень ради та редакційного 

уточнення ухвалених рішень. 

Редакційна комісія обирається радою більшістю від присутніх на засіданні за 

пропозицією головуючого на засіданні з числа членів громадської ради. В роботі 

редакційної комісії беруть участь автори проектів рішень. 

Редакційна комісія готує остаточну редакцію рішення, ухваленого за основу, для 

його подальшого затвердження громадською радою. 

3) пункт 3.5.1. розділу 3 викласти у новій редакції: 

Дострокове припинення повноважень голови громадської ради припиняються за 

рішенням громадської ради у випадках передбачених Положенням про громадську раду та 

у порядку визначеному цим регламентом 

Підставами для припинення повноважень є: 

- подання головою ради  відповідної заяви; 

- припинення його членства у раді; 

- висловлення йому недовіри громадською радою; 

Пропозиція про висловлювання недовіри голові громадської ради може ініціюватися 

не менш, як ½ членів ради від загального складу ради, і має бути підтримано підписами не 

менш , як ½ членів ради. 

Оформлення проекту  рішення про недовіру голові громадської ради  має відповідати 

нормам цього регламенту та законодавства. 

Після оголошення питання про дострокове припинення повноважень голови 

громадської ради організація голосування на засіданні покладається на одного із 

заступників голови громадської ради за якого проголосували на засіданні ради більшістю 

голосів. 

Обговорення питання відбувається у такому порядку: 

– головуючий інформує членів громадської ради про суть подання, підстави 

дострокового припинення повноважень голови, зачитує проект рішення ради; 

– надається слово голові, який має право на спростування звинувачень, надання 

додаткових пояснень щодо питання, яке розглядається; 

– надається час для запитань членів громадської ради та відповідей голови на них. 

Рішення про дострокове припинення повноважень голови громадської ради 

вважається ухваленим, якщо за це проголосувала більшість від загального складу членів 

громадської ради. 

4) виключити з пункту 3.5.2 розділу 3: 

в абзаці 1: (або трьох засідань комітету,  членом якого він є); 

в абзаці 2: та постійних комітетів; 

в абзаці 3: та постійних комітетів. 

5) пункт 3.6.2 розділу 3 доповнити наступним абзацом: 

Правління очолює голова громадської ради, а у разі відсутності – заступник голови 

громадської ради за дорученням голови ради. 

6) в абзаці 2 пункту 3.6.3 розділу 3 замість «щодо їх порядку денного» змінити на 

«щодо формування порядку денного». 

7) виключити з пункту 3.6.4 розділу 3: але не рідше ніж 1 раз на місяць. 

Поляков С.С. – запропонував: 

- залишити в регламенті громадської ради при облдержадміністрації пункт 3.2 

розділу 3, так як можуть бути окремі випадки для створення редакційної комісії з метою 

доопрацювання окремих, найбільш важливих проектів рішень ради; 

- не доповнювати пункт 3.6.2 розділу 3: Правління очолює голова громадської ради, 

а у разі відсутності – заступник голови громадської ради за дорученням голови ради. 

Ворощук О.І. – запропонувала пункт 3.6.2 розділу 3 запропонований абзац 

перефразувати наступним чином: Правління очолює голова громадської ради, а у разі 

відсутності обирається головуючий засідання простою більшістю голосів із присутніх. 
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ГОЛОСУВАЛИ:  

За внесення змін до регламенту та Положення про громадську раду при 

облдержадміністрації, взявши проект рішення за основу: «ЗА» - 18 (рішення прийнято). 

За пропозицію Полякова С.С. не виключати із регламенту можливість створювати 

при необхідності редакційну комісію: «ЗА» - 19 (рішення прийнято). 

За пропозицію Полякова С.С. не доповнювати пункт 3.6.2 розділу 3: «ЗА» - 5 

(рішення не прийнято). 

За пропозицію комітету з питань, законності та правопорядку, регламенту та 

організації роботи громадської ради, антикорупційної політики доповнити пункт 3.6.2 

розділу 3, з врахуванням пропозиції Ворощук О.І.: «ЗА» - 15 (рішення прийнято). 

В цілому за внесення змін до регламенту з урахуванням прийнятих пропозицій: 

«ЗА» - 19 (рішення прийнято). 

 

СЛУХАЛИ: 

Ворощук О.І. – доповіла про запропоновані комітетом з питань, законності та 

правопорядку, регламенту та організації роботи громадської ради, антикорупційної 

політики зміни до Положення про громадську раду при облдержадміністрації: 

1) пункт 14 доповнити наступним абзацом: 

За наявності технічної можливості та за умови наявності кворуму серед присутніх у 

залі проведення засідання громадської ради, допускається участь членів громадської ради 

у її засіданні за допомогою засобів відеозв’язку, що дають змогу впевнитись присутнім у 

засіданні у реальному волевиявленні з питань голосування по питанням порядку денного 

члена громадської ради. 

2) в абзаці 1 пункту 15: «Рішення громадської ради приймається відкритим 

голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні» викласти у 

наступній редакції «Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням 

простою більшістю голосів її членів, що приймають участь у засіданні». 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За внесення змін до Положення про громадську раду при облдержадміністрації: 

«ЗА» - 14 (рішення прийнято). 

ВИРІШИЛИ:  

1. Внести зміни до Регламенту громадської ради при облдержадміністрації. 

2. Внести зміни до Положення про громадську раду при облдержадміністрації. 

3. Секретаріату громадської ради при облдержадміністрації підготовити відповідні 

документи згідно внесених змін та подати на затвердження облдержадміністрації. 

 

2. Затвердження складу постійних комітетів громадської ради при 

облдержадміністрації. 

СЛУХАЛИ: 

Степанова І.Ю. – з урахуванням згоди членів громадської ради на участь у роботі 

постійних комітетів громадської ради при облдержадміністрації підготовлено перелік із 

зазначенням персонального складу комітетів. 

Сергієнко В.О. – запропонував своєю кандидатурою, доповнити персональний склад 

комітету з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, децентралізації влади та 

формування територіальних громад, планування, розвитку інфраструктури та інвестиційної 

політики. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

За затвердження складу постійних комітетів громадської ради при 

облдержадміністрації (додаток 2): «ЗА» - 21 (рішення прийнято). 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити склад постійних комітетів громадської ради при облдержадміністрації. 
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3. Про забезпечення діяльності громадської ради при облдержадміністрації та 

можливості проведення виїзних засідань громадської ради при облдержадміністрації 

та Правління громадської ради при облдержадміністрації (надання приміщення, 

технічне забезпечення, виготовлення посвідчення члена громадської ради при 

облдержадміністрації). Звернення до облдержадміністрації щодо залучення керівників 

структурних підрозділів облдержадміністрації до роботи профільних комітетів 

громадської ради при облдержадміністрації. 

СЛУХАЛИ: 

Степанова І.Ю. – запропонувала звернутись до облдержадміністрації щодо 

забезпечення діяльності громадської ради при облдержадміністрації (додаток 3). 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 21 (рішення прийнято). 

ВИРІШИЛИ:  

Секретаріату громадської ради направити звернення до облдержадміністрації. 

 

4. Про обговорення проекту плану роботи громадської ради при 

облдержадміністрації на 2018 рік. 

СЛУХАЛИ: 

Муглі Л.В. – про необхідність у I кварталі наступного року, обговорити звіт про 

виконання плану роботи за 2017 рік та схвалити план роботи громадської ради при 

облдержадміністрації на 2018 рік. Запропоновано перелік заходів, які мають увійти до 

плану роботи громадської ради при облдержадміністрації на 2018 рік.  

Воронов А.І. – запропонував опрацювати проект плану роботи громадської ради при 

облдержадміністрації на 2018 рік в комітетах за напрямками роботи та надати пропозиції 

до секретаріату громадської ради при облдержадміністрації. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 19 (рішення прийнято). 

ВИРІШИЛИ:  

1. Головам постійних комітетів громадської ради подати до секретаріату громадської 

ради при облдержадміністрації пропозиції до проекту плану роботи громадської ради при 

облдержадміністрації на 2018 рік у термін до 11.01.2018; 

2. Секретаріату громадської ради при облдержадміністрації узагальнити пропозиції 

постійних комітетів та надати їх правлінню громадської ради при облдержадміністрації для 

розгляду та подальшого затвердження на черговому засіданні громадської ради при 

облдержадміністрації у термін до 24.01.2018. 

 

5. Про стан дитячої ендокринології у Донецькій області. 

СЛУХАЛИ: 

Муглі Л.В. – розповіла про проблемні питання дитячої ендокринології у Донецькій 

області. 

Криштопіна І.О. – доповіла про стан дитячої ендокринології у Донецькій області. 

Членами громадської ради запропоновано дане питання більш ретельно розглянути 

на засіданні профільного комітету громадської ради при облдержадміністрації. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 17 (рішення прийнято). 

ВИРІШИЛИ:  
Комітету з питань охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення, 

учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб із залученням фахівців підготувати 

рекомендації щодо покращення стану дитячої ендокринології у Донецькій області. 

6. Про імплементацію практики створення батьківських рад при органах 

місцевого самоврядування в Донецькій області (на прикладі м. Краматорськ). 

СЛУХАЛИ: 

Чепелєва С.О. – про практику створення батьківської ради у м. Краматорськ. 

Запропоновано звернутись до департаменту освіти і науки облдержадміністрації щодо 

сприяння у формуванні батьківських рад у містах Донецької області. 

Сідашева Т.В. – про законодавство України щодо громадського самоврядування в 

закладах освіти. 
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ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 19 (рішення прийнято). 

ВИРІШИЛИ:  

Секретаріату громадської ради при облдержадміністрації підготувати звернення до 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації щодо сприяння у формуванні 

батьківських рад у містах Донецької області. 

 

7. Про делегування членів громадської ради при облдержадміністрації до 

комісії щодо оцінки корупційних ризиків. 

СЛУХАЛИ:  

Поляков С.С. - комітетом громадської ради при облдержадміністрації з питань, 

законності та правопорядку, регламенту та організації роботи громадської ради, 

антикорупційної політики запропоновано до комісії щодо оцінки корупційних ризиків 

делегувати від громадської ради при облдержадміністрації: 

- Полякова Сергія Семеновича - голову правління громадської організації 

«РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ»; 

- Рибалкіна Володимира Миколайовича - голову Святогірського міського 

відокремленого підрозділу в Донецькій області громадської організації «СТОП 

КОРУПЦІЇ»). 

ГОЛОСУВАЛИ: 

- за кандидатуру Полякова С.С. «ЗА» – 18 (рішення прийнято); 

- за кандидатуру Рибалкіна В.М. «ЗА» – 17 (рішення прийнято). 

ВИРІШИЛИ:  

Делегувати членів громадської ради при облдержадміністрації для роботи у комісії 

щодо оцінки корупційних ризиків: 

- Полякова Сергія Семеновича (голова правління громадської організації 

«РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ»); 

- Рибалкіна Володимира Миколайовича (голова Святогірського міського 

відокремленого підрозділу в Донецькій області громадської організації «СТОП 

КОРУПЦІЇ»). 

 

8. Про створення робочої групи для вирішення питання про забезпечення 

учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб, молодих сімей тимчасовим і постійним 

житлом на території Донецької області. 

СЛУХАЛИ: 
Кашицин В.Є. – про необхідність розробки та затвердження обласної програми 

забезпечення доступним житлом учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб, молодих 

сімей, яка фінансується за рахунок коштів обласного бюджету. Запропоновано звернутись 

до облдержадміністрації для сприяння у створені відповідної робочої групи. 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 19 (рішення прийнято). 

 

ВИРІШИЛИ:  

1. Звернутися до облдержадміністрації з пропозицією щодо створення робочої групи 

із залученням відповідальних осіб обласної державної адміністрації, членів громадської 

ради при облдержадміністрації, профільних фахівців, представників громадськості з 

підготовки Обласної програми забезпечення доступним житлом учасників АТО, 

внутрішньо переміщених осіб, молодих сімей, що фінансується за рахунок коштів 

обласного бюджету у термін до 15.12.2017. 

2. Заслухати питання про хід виконання даного рішення до 01.03.2018. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комітет з питань охорони 

здоров’я, праці та соціального захисту населення, учасників АТО та внутрішньо 

переміщених осіб. 
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9. Звернення до голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-

цивільної адміністрації Жебрівського П.І. та громадської ради при НКРЄ щодо 

врегулювання тарифів на оплату послуг електропостачання для мешканців 

населених пунктів, які розташовані уздовж лінії розмежування і в яких відсутнє 

газопостачання. 

СЛУХАЛИ: 
Воронов А.І. – про звернення до голови облдержадміністрації, керівника обласної 

військово-цивільної адміністрації Жебрівського П.І., громадської ради при НКРЄ та голови 

НКРЄ щодо врегулювання тарифів на оплату послуг електропостачання для мешканців 

населених пунктів, які розташовані уздовж лінії розмежування і в яких відсутнє 

газопостачання (додаток 4). 

Добряк І.С. – про будівництво підвідного газопроводу високого тиску від ГРС смт 

Очеретине до м. Авдіївка. 

ГОЛОСУВАЛИ: Підтримати звернення: ЗА» – 19 (рішення прийнято). 

ВИРІШИЛИ:  

1) підтримати звернення до голови облдержадміністрації, керівника обласної 

військово-цивільної адміністрації Жебрівського П.І. та громадської ради при НКРЄ щодо 

врегулювання тарифів на оплату послуг електропостачання для мешканців населених 

пунктів, які розташовані уздовж лінії розмежування і в яких відсутнє газопостачання; 

2) секретаріату громадської ради направити звернення до облдержадміністрації та 

громадської ради при НКРЄ. 

 

10. Різне: 

Про звернення мешканців міста Бахмут до громадської ради при 

облдержадміністрації щодо неякісного виконання ремонтних та будівельних робіт, що 

виконуються за рахунок коштів обласного бюджету. 

СЛУХАЛИ: 
Зіпір В.С. – доповів про численні порушення у місті Бахмут при виконанні 

ремонтних та будівельних робіт, що виконуються за рахунок коштів обласного бюджету. 

Членами громадської ради при облдержадміністрації запропоновано інформацію 

прийняти до відома, дане питання більш ретельно вивчити профільним комітетом із 

залученням фахівців структурних підрозділів облдержадміністрації.  

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 19 (рішення прийнято). 

ВИРІШИЛИ:  

1) інформацію прийняти до відома; 

2) дане питання опрацювати комітетом з питань житлово-комунального 

господарства, архітектури, земельних відносин, охорони навколишнього природного 

середовища, аграрної політики із залученням фахівців структурних підрозділів 

облдержадміністрації. 

 

 

Голова громадської ради 

при облдержадміністрації І.Ю. Степанова 

 

Секретар громадської ради 

при облдержадміністрації Д.В. Якушев 
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Додаток 1 

Список присутніх на засіданні  

громадської ради при облдержадміністрації 

 

1.  Алад’єва  

Ганна Володимирівна 

голова громадської організації «АСОЦІАЦІЯ 

ЖІНОК «ПАНІ» 

2.  Антоненко  

Віктор Єгорович 

голова громадської організації «СІВЕРСЬКИЙ 

ДОНЕЦЬ - ВІДРОДЖЕННЯ» 

3.  Володченко  

Юлія Миколаївна 

член правління громадської організації «ЦЕНТР 

ДОЗВІЛЛЯ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

«ДИВОСВІТ» 

4.  Воронов  

Антон Ігорович 

голова правління громадської організації 

«УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ В ДОНЕЦЬКІЙ 

ОБЛАСТІ» 

5.  Ворощук  

Ольга Ігорівна 

заступник голови правління громадської 

організації «НАШ КРАМАТОРСЬК» 

6.  Воскобойніков  

Денис Євгенович 

голова громадської організації «СПІВДРУЖНІСТЬ 

ЛИМАНА»  

7.  Зіпір  

Віктор Станіславович  

член ради громадської організації «БАХМУТ 

УКРАЇНСЬКИЙ»  

8.  Кайдан  

Олексій Володимирович 

член Донецького обласного відокремленого 

підрозділу громадської організації «ГРУПА 

ПАТРІОТ»  

9.  Кашицин  

Вадим Євгенович 

заступник голови громадської організації «СОЮЗ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ «ПРОМІНЬ НАДІЇ»  

10.  Кошель  

Тетяна Миколаївна 

керівник благодійної організації «РУХ ЗА 

ДУХОВНЕ ТА НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ 

ДОНБАСУ «ПЛІЧ-О-ПЛІЧ» 

11.  Ларіна  

Ольга Володимирівна 

заступник голови громадської організації 

«ОБ’ЄДНАННЯ «СМАРТА» 

12.  Міхальков  

Сергій Володимирович 

головний отаман громадської організації 

«ДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ КОЗАЦЬКЕ 

З’ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКОГО РЕЄСТРОВОГО 

КОЗАЦТВА» 

13.  Муглі  

Лідія Володимирівна 

заступник голови громадської організації 

«ДЖЕРЕЛО НАТХНЕННЯ» 

14.  Поляков  

Сергій Семенович 

голова правління громадської організації 

«РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ»  

15.  Сафонова  

Оксана Леонідівна 

заступник голови правління громадської 

організації «ЕКОЛОГІЯ ПРОМИСЛОВОГО 

РЕГІОНУ»  

16.  Сахно  

Людмила Миколаївна  

член правління громадської організації «АРТ-

ПЛАТФОРМА «МРІЯ»  

17.  Сергієнко  

Володимир Олександрович 

член ради громадської організації «ШКОЛА 

РЕАЛЬНОГО БІЗНЕСУ»  

18.  Сергієнко  

Ірина Василівна 

президент громадської організації «КЛУБ 

ПІДПРИЄМЦІВ КРАМАТОРСЬКА»  

19.  Степанова  

Ірина Юріївна 

голова наглядової ради громадської організації 

«РОЗВИТОК ІНІЦІАТИВ» 

20.  Тітомир  

Наталія Вікторівна 

голова місцевого благодійного фонду допомоги 

бездомним тваринам «ДРУГ»  

21.  Турура  

Ольга Володимирівна 

голова громадської організації «ІНВАЛІДИ ЗА 

СОЦІАЛЬНУ РІВНІСТЬ» 
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22.  Чепелєва  

Світлана Олександрівна 

член громадської організації «АСОЦІАЦІЯ 

БАТЬКІВ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ, АУТИЗМОМ 

ТА ІНШИМИ ОСОБЛИВОСТЯМИ РОЗВИТКУ У 

ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ «КРОК У МАЙБУТНЄ»  

 

 

Список відсутніх на засіданні  

громадської ради при облдержадміністрації 

 

1.  Бабич  

Володимир Костянтинович 

член ради громадської організації «СОЮЗ 

ВЕТЕРАНІВ АТО ДОНБАСУ» 

2.  Герман  

Євген Анатолійович 

член громадської організації «ЮНАЦЬКИЙ 

КОРПУС «ДЖУРА»  

3.  Гульчевський  

Володимир Володимирович 

голова правління громадської організації 

«БАХМУТСЬКА СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ АТО» 

4.  Дуднік  

Петро Анатолійович 

голова правління громадської організації «ЦЕНТР 

ДОПОМОГИ МОЛОДІ «ТВОЯ ПЕРЕМОГА»  

5.  Іванюк  

Василь Федорович  

директор благодійної організації «БЛАГОДІЙНИЙ 

ФОНД «КАРІТАС КРАМАТОРСЬК»  

6.  Курільчук  

Ігор Геннадійович 

голова громадської організації «АДВОКАТУРА 

СОС» 

7.  Мезенцева  

Олена Юріївна 

голова правління громадської організації 

«АСОЦІАЦІЯ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ 

СПЕЦІАЛІСТІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»  

8.  Назаренко  

Дмитро Сергійович 

пастор релігійної громади Церкви Божої «ДОБРА 

ЗВІСТКА» м. Слов'янська, Донецької області 

9.  Петров  

Олександр Вадимович 

координатор проектів громадської організації 

«КРАЇНА ВІЛЬНИХ ЛЮДЕЙ»  

10.  Печериця  

Олександр Віталійович 

член громадської організації «ТОВАРИСТВО 

СПРИЯННЯ ЗБРОЙНИМ СИЛАМ УКРАЇНИ ТА 

ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКОМУ ФЛОТУ 

«ЦИВІЛЬНИЙ КОРПУС «АЗОВ» 

11.  Рибалкін 

Володимир Миколайович 

голова Святогірського міського відокремленого 

підрозділу в Донецькій області громадської 

організації «СТОП КОРУПЦІЇ»  

12.  Сбєжнєв  

Тимур Олександрович 

голова громадської організації «ВІДРОДЖЕННЯ 

АВДІЇВКИ»  

13.  Черногор  

Станіслав Анатолійович 

голова правління громадської організації «ФОНД 

РОЗВИТКУ ГРОМАДИ» 
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Додаток 2 

Склад постійних комітетів  

громадської ради при облдержадміністрації 

 

1. Комітет з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, децентралізації 

влади та формування територіальних громад, планування, розвитку інфраструктури та 

інвестиційної політики:  

Кошель Тетяна Миколаївна – голова комітету; 

Антоненко Віктор Єгорович; 

Ворощук Ольга Ігорівна; 

Сафонова Оксана Леонідівна; 

Сергієнко Володимир Олександрович; 

Сбєжнєв Тимур Олександрович. 

 

2. Комітет з питань охорони здоров’я, праці та соціального захисту населення, 

учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб: 

Турура Ольга Володимирівна – голова комітету; 

Бабич Володимир Костянтинович; 

Кайдан Олексій Володимирович; 

Кашицин Вадим Євгенович; 

Ларіна Ольга Володимирівна; 

Мезенцева Олена Юріївна; 

Муглі Лідія Володимирівна; 

Петров Олександр Вадимович; 

Сергієнко Володимир Олександрович. 

 

3. Комітет з питань освіти, науки, культури, молодіжної політики, фізичної культури 

та спорту, духовності, національно-патріотичного виховання, розвитку громадянського 

суспільства та свободи слова, інформаційної політики: 

Чепелєва Світлана Олександрівна – голова комітету; 

Алад’єва Ганна Володимирівна ; 

Володченко Юлія Миколаївна; 

Герман Євген Анатолійович; 

Дуднік Петро Анатолійович; 

Іванюк Василь Федорович; 

Муглі Лідія Володимирівна; 

Назаренко Дмитро Сергійович; 

Печериця Олександр Віталійович; 

Сахно Людмила Миколаївна. 

 

4. Комітет з питань, законності та правопорядку, регламенту та організації роботи 

громадської ради, антикорупційної політики: 

Ворощук Ольга Ігорівна – голова комітету; 

Гульчевський Володимир Володимирович; 

Зіпір Віктор Станіславович; 

Міхальков Сергій Володимирович; 

Поляков Сергій Семенович; 

Рибалкін Володимир Миколайович; 

Сбєжнєв Тимур Олександрович. 

 

5. Комітет з питань житлово-комунального господарства, архітектури, земельних 

відносин, охорони навколишнього природного середовища, аграрної політики: 

Воронов Антон Ігорович – голова комітету; 

Антоненко Віктор Єгорович; 
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Воскобойніков Денис Євгенович; 

Зіпір Віктор Станіславович; 

Сергієнко Ірина Василівна; 

Сафонова Оксана Леонідівна; 

Сахно Людмила Миколаївна; 

Тітомир Наталія Вікторівна. 

 

6. Комітет з питань захисту прав людини та реінтеграції: 

Курільчук Ігор Геннадійович – голова комітету; 

Воронов Антон Ігорович; 

Кошель Тетяна Миколаївна; 

Поляков Сергій Семенович; 

Степанова Ірина Юріївна. 
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Додаток 3 

 

Голові облдержадміністрації, 

керівнику обласної військово-

цивільної адміністрації 

Жебрівському П.І.  

 

Шановний Павле Івановичу! 

 

Відповідно пункту 17 Положення про громадську раду при облдержадміністрації, 

затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної 

військово-цивільної адміністрації від 13 січня 2016 року № 17 (із змінами): забезпечення 

секретаріату громадської ради приміщенням, засобами зв'язку, створення умов для роботи 

ради та проведення її засідань здійснює облдержадміністрація. 

З метою забезпечення діяльності громадської ради при облдержадміністрації 

просимо: 

- надати можливість залучати керівників структурних підрозділів 

облдержадміністрації до роботи профільних комітетів громадської ради при 

облдержадміністрації;  

- надати приміщення для проведення засідань комітетів та засідань Правління 

громадської ради при облдержадміністрації; 

- надати можливість щодо технічного забезпечення громадської ради при 

облдержадміністрації; 

- надати можливість проведення виїзних засідань громадської ради при 

облдержадміністрації. 

 

З повагою 

 

Голова громадської ради 

при облдержадміністрації І.Ю. Степанова 
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Додаток 4 

Голові облдержадміністрації, 

керівнику обласної військово-

цивільної адміністрації 

Жебрівському П.І.  

Звернення 

На звернення мешканців м. Авдіївки, смт Зайцево та інших населених пунктів, які 

розташовані вздовж лінії розмежування з ОРДЛО та опинились на грані катастрофи, 

гуманітарної кризи повідомляємо наступне.  

Третій рік поспіль мешканці прифронтової Авдіївки, Зайцево, та інших населених 

пунктів котрі розташовані вздовж лінії розмежування з ОРДЛО живуть в умовах відкритих 

бойових дій (періодична відсутність водо- газо та електропостачання в результаті обстрілів 

з боку тимчасово окупованої території). 

07 червня 2017 року внаслідок обстрілу було пошкоджено газову трубу (підземний 

газопровід діаметром 273м), після чого м. Авдіївка та навколишні населені пункти 

опинилась без газопостачання.   

Згідно з офіційними повідомленнями з липня 2017 року почалися роботи по 

відновленню поставок газу в місто з підконтрольної території (реалізується проект з 

будівництва газопроводу для забезпечення м. Авдіївка та 7 населених пунктів 

Ясинуватського району природним газом з території, підконтрольній українській владі). В 

серпні тільки приступили до будівництва газопроводу високого тиску від смт Очеретине до 

м. Авдіївки, хоча були обіцяння закінчити всі роботи до Дня Незалежності України, але вже 

розпочався опалювальний сезон – а газу немає. В самому скрутному становищі опиняється 

так звана стара частина міста – приватний сектор, який налічує 6000 приватних будинків. 

Більшість будинків опалюється за допомогою газу, відсутність якого фактично залишає 

мешканців в неопалювальних помешканнях з настанням морозів. Інші засоби для обігріву 

фактично відсутні, але в деяких будинках залишилися старі пічки, які немає чим опалювати. 

Вугілля для населення продається за наступними цінами: курне вугілля – 2500-3000 грн за 

тону, антрацит – до 7000 грн за тону. Для малозабезпечених верств населення (багатодітних 

сімей, інвалідів, ветеранів, одиноких людей похилого віку) придбати вугілля за такими 

цінами неможливо.  Мешканці вимушені повністю перейти на використання електричної 

енергії для побутових потреб (приготування їжі, підігрів води, використання обігрівачів та 

ін.). Таким чином, зростає кількість спожитої електроенергії та оплата за неї. 

В скрутному становищі без газопостачання (в т.ч. без тепла) залишається місто 

Авдіївка (33921 населення), а також 7 населених пунктів Ясинуватського району (села  

Красногорівка, Орлівка, Тоненьке, Водяне, Первомайське, Нетайлове, селище Ласточкине), 

які мали з містом Авдіївка спільне джерело газопостачання. Також міста Зайцево, 

Красногорівка, Мар`їнка в яких дещо інша проблема відсутності газу і альтернативи, але не 

легша доля на цю зиму.  

Населення та громадськість прифронтових міст та селищ просить Вас найближчим 

часом звернутись до всіх компетентних органів щодо перерахунку тарифів з 

електропостачання на період бойових дій та вжити заходів щодо забезпечення населення 

альтернативним (твердим) паливом на період відсутності газопостачання та недопущення 

в прифронтових районах гуманітарної катастрофи. 

Вирішення цього питання є дуже важливим з боку проведення агітаційної роботи, 

яку проводить Україна проти агресії Росії, особливо враховуючи той факт, що на тимчасово 

окупованих територіях тарифи на комунальні послуги та енергоносії набагато нижчі, ніж 

ті, що затверджені на підконтрольній уряду України території. 

Цей факт використовується засобами масової інформації ОРДО та у відповідних 

соціальних мережах для дискредитації української влади, розпалювання ворожнечі та 

розбрату. 

 

Голова громадської ради 

при облдержадміністрації І.Ю. Степанова 
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Голові НКРЄКП  

Вовк Д.В. 

 

Голові громадської ради при НКРЄКП 

Котко В.Г. 

 

Звернення 

На звернення мешканців м. Авдіївки, смт Зайцево та інших населених пунктів, які 

розташовані вздовж лінії розмежування з ОРДЛО та опинились на грані катастрофи, 

гуманітарної кризи повідомляємо наступне.  

Третій рік поспіль мешканці прифронтової Авдіївки, Зайцево, та інших населених 

пунктів котрі розташовані вздовж лінії розмежування з ОРДЛО живуть в умовах відкритих 

бойових дій (періодична відсутність водо- газо та електропостачання в результаті обстрілів 

з боку тимчасово окупованої території). 

Згідно з офіційними повідомленнями з липня 2017 року почалися роботи по 

відновленню поставок газу в місто з підконтрольної території (реалізується проект з 

будівництва газопроводу для забезпечення м. Авдіївка та 7 населених пунктів 

Ясинуватського району природним газом з території, підконтрольній українській владі). 

Приступили до будівництва газопроводу високого тиску від смт Очеретине до м. Авдіївки. 

Були обіцяння закінчити всі роботи до Дня Незалежності України, але вже розпочався 

опалювальний сезон – а газу немає. В самому скрутному становищі опиняється так звана 

стара частина міста – приватний сектор, який налічує 6000 приватних будинків. Більшість 

будинків опалюється за допомогою газу, відсутність якого фактично залишає мешканців в 

неопалювальних помешканнях з настанням морозів. Інші засоби для обігріву фактично 

відсутні, але в деяких будинках залишилися старі пічки, які немає чим опалювати. Вугілля 

для населення продається за наступними цінами: курне вугілля – 2500-3000 грн за тону, 

антрацит – до 7000 грн за тону. Для малозабезпечених верств населення (багатодітних 

сімей, інвалідів, ветеранів, одиноких людей похилого віку) придбати вугілля за такими 

цінами неможливо.  Мешканці вимушені повністю перейти на використання електричної 

енергії для побутових потреб (приготування їжі, підігрів води, використання обігрівачів та 

ін.). Таким чином, зростає кількість спожитої електроенергії та оплата за неї. 

В скрутному становищі без газопостачання (в т.ч. без тепла) залишається місто 

Авдіївка (33921 населення), а також 7 населених пунктів Ясинуватського району (села  

Красногорівка, Орлівка, Тоненьке, Водяне, Первомайське, Нетайлове, селище Ласточкине), 

які мали з містом Авдіївка спільне джерело газопостачання. Також міста Зайцево, 

Красногорівка, Мар`їнка в яких дещо інша проблема відсутності газу і альтернативи, але не 

легша доля на цю зиму.  

Населення та громадськість прифронтових міст та селищ звертається до Вас 

переглянути тарифи з електропостачання на період бойових дій та недопущення в 

прифронтових районах гуманітарної катастрофи. 

Вирішення цього питання є дуже важливим з боку проведення агітаційної роботи, 

яку проводить Україна проти агресії Росії, особливо враховуючи той факт, що на тимчасово 

окупованих територіях тарифи на комунальні послуги та енергоносії набагато нижчі, ніж 

ті, що затверджені на підконтрольній уряду України території. 

Цей факт використовується засобами масової інформації ОРДО та у відповідних 

соціальних мережах для дискредитації української влади, розпалювання ворожнечі та 

розбрату. 

 

 

Голова громадської ради 

при облдержадміністрації І.Ю. Степанова 


