
П Р О Т О К О Л  №05-15 

засідання Громадської ради при Донецькій облдержадміністрації 

 

 
18 грудня 2015 року  м. Краматорськ 

 

 

Присутні: 

Черногор 

Станіслав Анатолійович 
 заступник голови  громадської ради, представник 
громадської організації КМГО «Фонд розвитку громади» 

Бородич 

Віталіна Анатоліївна 
 заступник голови громадської ради, представник 

громадської організації «Центр громадського контролю та 

захисту» 

Гаков 

Сергій Олександрович 
 секретар громадської ради, представник громадської 

організації Краматорський центр громадянських ініціатив при 

ДДМА «С.Л.О.Н.»,  

Члени громадської ради: 

Таненок 

Олександр Акимович 
 представник громадської організації «Красноармійська 

міська благодійна організація «Кобзар» 
Воронов 

Антон Ігоревич 
 представник громадської організації «Правий сектор – 

Донецьк» 

Оболенський 

Юрій Андрійович 
 представник громадської організації «Зелена стрічка» 

Прокопенко 

Анастасія Сергіївна 
 представник громадської організації «Донецька обласна 

організація Всеукраїнської громадської організації КВУ» 

Жданов 

Андрій Вікторович 
 представник громадської організації 

«Правий сектор – Маріуполь» 

Ткачов 

Віктор Васильович 

 представник громадської організації  «Краматорська 

міська громадська організація інвалідів «Фенікс» 

  

 

Засідання громадської ради при Донецькій облдержадміністрації проводились у 

м. Краматорськ, о місці та часу зборів, члени громадської ради були заздалегідь 

проінформовані, об’яву було розміщено на сайті Донецької обласної адміністрації. На 

засіданні було присутні 9 представників громадських організацій, що входять у склад 

Громадської ради при Донецькій облдержадміністрації. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Питання, щодо розширення кількісного складу Громадської ради при Донецькій 

облдержадміністрації та створення ініціативної групи, для обирання нових членів до 

складу ради. 

2. Обговорення ініціатив громадян та громадських організацій області щодо 

підтримки українських видавництв та друку книжок, авторів з Донецької області. 

Подальшого фінансового сприяння Донецької облдержадміністрації, розвитку 

книгарства та видавництв Донецької області, що публікують патріотичну, 

україномовну, дитячу й краєзнавчу літературу. 

3. Різне. 



СЛУХАЛИ: 

Про затвердження порядку денного та регламенту засідання. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Гаков Сергій Олександрович зачитала пор перелік питання, що виносяться для 

обговорення на поточному засіданні громадської ради та запропонував, якщо є 

додаткові питання для обговорення, у членів громадської ради, їх необхідно озвучити 

та додати до порядку денного. 

2. Гаков Сергій Олександрович запропонував встановити регламент зустрічі у 1 

годину, виступу для докладу 10 хв, відповіді, питання й пояснення обмежити 3 хв. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"За" – 9 ; 

"Проти" – 0 ; 

"Утримались" – 0. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити порядок денний громадських слухань, додаткові питання віднести до 

«різне». 

2. Встановити регламент зустрічі - 60 хв., виступів - 10 хв, коментарів та питань – 3 хв. 

 

СЛУХАЛИ: 

Питання, щодо розширення кількісного складу Громадської ради при Донецькій 

облдержадміністрації та створення ініціативної групи, для обирання нових членів до 

складу ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Черногор Станіслав Анатолійович для ефективної роботи громадської ради, 

запропонував розширити кількість членів до 35. 

Гаков Сергій Олександрович розповів про проблеми, які виникли у роботі 

громадської ради поточного зібрання, у зв’язку з обмеженою кількістю її членів – 14 

представниками громадських організацій. Він наголосив о необхідності розширення 

кількісного складу. 

Бородич Віталіна Анатоліївна запропонувала розширення персонального складу 

громадської ради при Донецькій облдержадміністрації до 35 членів. Також, 

запропонувала визначитись с персональним та кількісним складом ініціативної групи, з 

представників громадської ради. 

Гаков Сергій Олександрович дав слово представнику департаменту внутрішньої 

політики Донецької облдержадміністрації Калігаєвій Надії … 

Калігаєва Надія … розповіла принцип та процедуру формування ініціативної 

групи, для формування претендентів до вступу в громадську раду. 

Бородич Віталіна Анатоліївна запропонувала включити до ініціативної групи 

наступних представників, від Громадської ради при Донецькій облдержадміністрації – 
Гакова Сергія Олександровича та Прокопенко Анастасію Сергіївну. 

Ткачов Віктор Васильович запропонував збільшити склад представників від 

Громадської ради при Донецькій облдержадміністрації до 3-х та включити - Черногора 

Станіслава Анатолійовича. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"За" -  9; 

"Проти" -  0 ; 

"Утримались" - 0. 



 

УХВАЛИЛИ: 

Розширити персональний склад громадської ради при Донецькій облдержадміністрації 

до 35 членів. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"За" -  9; 

"Проти" -  0 ; 

"Утримались" - 0. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати до складу ініціативної групи 3-х представників від Громадської 

ради при Донецькій облдержадміністрації: 

Гакова Сергія Олександровича; 

Прокопенко Анастасію Сергіївну; 

Черногора Станіслава Анатолійовича. 

 

СЛУХАЛИ: 

Обговорення ініціатив громадян та громадських організацій області щодо 

підтримки українських видавництв та друку книжок, авторів з Донецької області. 

Подальшого фінансового сприяння Донецької облдержадміністрації, розвитку 

книгарства та видавництв Донецької області, що публікують патріотичну, 

україномовну, дитячу й краєзнавчу літературу. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Меланченко Олександр Іванович, директор департаменту з питань внутрішньої 

політики, розповів про можливість у видавництва літератури україномовних авторів 

Донеччини, за рахунок коштів Донецької облдержадміністрації. 

Оболенський Юрій Андрійович запитав у Меланченко О.І. про кількість коштів, що 

виділяється на подібні ініціативи Донецькою облдержадміністрацією. 

Меланченко Олександр Іванович відповів, що кількість коштів ще не затверджена, 

але можливість видавництва книжок є. 

Меланченко Олександр Іванович запропонував розглянути та підтримати 

видавництво наступник книг: 

1. Л. Бражнікова.  «Алінка – пір’їнка крокує до країни знань»; 

2. Л. Бражнікова.  «Абетка лікарських рослин для дітей»; 

3. Збірка статей «Книга «Про Анатолія Федя та його час»; 

4. Збірка «Донецька шевченкіана в датах і подіях 1871-2014 р.р.»; 

5. С. Васильченко. Дума-казка «Ось та Ась». 

Таненок Олександр Акимович запропонував підтримати збірку віршів Любові 

Чорної. 

Черногор Станіслав Анатолійович запропонував для подібних ініціатив 

використовувати конкурсну основу та прозорі процедури, з читко визначеною й 
обґрунтованою кількістю примірників, ціною за примірник, видавництвом та інше. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"За" -  9 ; 

"Проти" -  0 ; 

"Утримались" - 0. 

 



УХВАЛИЛИ: 

Прийнято рішення щодо підтримки публікації зазначених книжок, за бюджетні 

кошти Донецької облдержадміністрації. Звернутися до керівництва області щодо 

фінансової підтримки цієї ініціативи. 

Запропоновано підтримати видавництво наступник книг: 

1. Л. Бражнікова.  «Алінка – пір’їнка крокує до країни знань»; 

2. Л. Бражнікова.  «Абетка лікарських рослин для дітей»; 

3. Збірка статей «Книга «Про Анатолія Федя та його час»; 

4. Збірка «Донецька шевченкіана в датах і подіях 1871-2014 р.р.»; 

5. Збірка віршів Л. Чорної; 

6. С. Васильченко. Дума-казка «Ось та Ась».  

 

 

СЛУХАЛИ: 

Питання щодо поширення та розвитку ініціатив побратимства. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Черногор Станіслав Анатолійович наголосив про необхідність ініціювати практику 

побратимства між містами Донецької області та містами інших областей України, 

інших країн світу з великими українськими діаспорами та загальною культурною 

спадщиною. Розповів про важливість таких ініціатив. 

Таненок Олександр Акимович розповів про досвід побратимства 

м. Красноармійськ та м. Червоноград. 

Оболенський Юрій Андрійович розповів про досвід побратимства м. Слов’янськ та 

м. Тернопіль. 

Меланченко Олександр Іванович розповів про ініціативи побратимства між 

навчальними закладами та школами, з інших областей України. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"За" -  9 ; 

"Проти" -  0 ; 

"Утримались" - 0. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Звернутись до керівництва Донецької облдержадміністрації, з проханням про 

сприяння розвитку ініціатив побратимства в області. 

 

СЛУХАЛИ: 

Про утворення представництва уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини у Донецькій області 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Оболенський Юрій Андрійович у зв’язку з ухваленням 14.10.2014 року Верховною 
Радою України нової редакції Закону України «Про прокуратуру», частину 

повноважень прокуратури по загальному нагляду за додержанням законодавства 

скасовано та покладено на інші органи, в тому числі й на Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини (далі – Уповноважений). 

У зв’язку з різким падінням життєвого рівня громадян України за останній рік та 

збільшенням ставок судового збору з вересня 2015 року більше ніж в 10 разів, 

більшість громадян України фактично втратила можливість відстоювати свої права в 



суді. Залишається чи не єдина можливість – звернутися до Уповноваженого. При 

теперішній ситуації в Донецькій області, коли в рази збільшилися кількість проблем 

регіону, парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод 

людини і громадянина, по запобіганню порушенням прав і свобод людини і 

громадянина або сприянню їхньому поновленню, запобіганню будь-яким формам 

дискримінації щодо здійснення людиною своїх прав і свобод, сприянню правовій 

інформованості населення та захист конфіденційної інформації про особу, що 

здійснюється Уповноваженим або його регіональним представництвом у  

м. Дніпропетровську, значно ускладнений. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"За" -  9 ; 

"Проти" - 0 ; 

"Утримались" - 0. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Звернутись до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з 

ініціативою утворення регіонального представництва Уповноваженого у Донецької 

області. 

 

СЛУХАЛИ: 

 Про застосування сучасних технічних засобів комунікації для проведення засідань 

Громадської ради при Донецькій облдержадміністрації. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Гаков Сергій Олександрович  запропонував при проведенні засідань Громадської 

ради при Донецькій облдержадміністрації широко застосовувати інтернет-технології, 

сучасні інтерне-комунікації та соціальні сервіси, для вирішення проблем з участю членів 

ради у засіданнях, що обумовлені складною транспортною логістикою в області, 

погодними умовами, особливо в зимовий час, військовими діями й вартістю проїзду з 

віддалених міст, наприклад м. Маріуполя та інш. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"За" -  9 ; 

"Проти" - 0 ; 

"Утримались" - 0. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Детально проробити питання застосування інтернет-технологій, при проведенні  

засідань Громадської ради при Донецькій облдержадміністрації. 

 

СЛУХАЛИ: 

Розглянути питання щодо призначення наступного засідання Громадської ради при 
Донецькій облдержадміністрації 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Гаков Сергій Олександрович запропонував наступне засідання Громадської ради 

при Донецькій облдержадміністрації провести 29.01.2016 р., час – 16:00, місце проведення – 

м. Краматорськ, зал засідань Краматорської міської ради. Також було запропоновано 



для ефективної роботи громадської ради, надіслати письмові запити щодо роботи 

постійній комісій при Донецькій облдержадміністрації та включити в їх роботи 

представників Громадської ради. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Призначити наступне засідання Громадської ради при Донецькій 

облдержадміністрації 29.01.2016 р. на 1600, місце проведення – м. Краматорськ, зал 

засідань Краматорської міської ради. 

 

 

 
Заступник голови громадської ради 

при Донецькій облдержадміністрації 

 

С.А. Черногор 

 (підпис)  

 
Секретар громадської ради при 

Донецькій облдержадміністрації 

 

С.О. Гаков 

 (підпис)  

 


