
ПРОТОКОЛ № 07-2019 

засідання громадської ради при облдержадміністрації 

м. Краматорськ 03.07.2019 

ПРИСУТНІ: 

Члени громадської ради при облдержадміністрації – 25 особи, в тому 

числі 2 дистанційно (Skype) з 35 (список присутніх та відсутніх наведено у 

додатку), засідання вважається повноважним; 

представники структурних підрозділів облдержадміністрації; 

представники УВКБ ООН в Україні; 

представники громадськості. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про забезпечення доступності об’єктів для маломобільних груп 

населення. 

2. Про звернення до Президента України та Кабінету Міністрів України 

щодо відновлення пошкодженого та частково зруйнованого житла в 

м. Авдіївка. 

3. Про захист прав людини в зоні конфлікту. 

4. Про проект Закону України «Про громадські ради». 

5. Про внесення змін до положення про громадську раду при 

облдержадміністрації. 

6. Про створення ініціативної групи з формування нового складу 

громадської ради при облдержадміністрації. 

 

СЛУХАЛИ:  

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

порядку денного, регламенту роботи засідання. 

Запропоновано:  

лічильну комісію обрати у кількості 2 осіб: Сахно Л.М., Тітомир Н.В.; 

затвердити порядок денний; 

регламент роботи засідання: виступ – до 10 хвилин; обговорення, 

запитання – до 10 хвилин; засідання провести за 2 години без перерви. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

1) про обрання лічильної комісії у кількості 2 особи: Сахно Л.М, 

Тітомир Н.В.: «ЗА» – 22 (рішення прийнято); 

2) про затвердження порядку «ЗА» – 20 (рішення прийнято); 

3) про затвердження регламенту роботи засідання: «ЗА» – 21 (рішення 

прийнято); 

ВИРІШИЛИ:  

1) лічильну комісію засідання обрати у кількості 2 особи: Сахно Л.М., 

Тітомир Н.В.; 

2) затвердити порядок денний засідання; 

3) затвердити регламент роботи засідання: виступ – до 10 хвилин; 

обговорення, запитання – до 10 хвилин; засідання провести за 2 години без 

перерви. 
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1. Про забезпечення доступності об’єктів для маломобільних груп 

населення. 

СЛУХАЛИ: 

Теклюка В.Я. (в.о. начальника управління містобудування та 

архітектури облдержадміністрації) – щодо питань із забезпечення 

доступності об’єктів для маломобільних груп населення. 

ВИСТУПИЛИ: 

Степанова І.Ю., Турура О.В., Воронов А.І., Чепелєва С.О., Ларіна О.В. 

Запропоновано: 

- на засідання обласного комітету обласного комітету доступності осіб 

з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної 

та інженерно-транспортної інфраструктури запрошувати членів громадської 

ради при облдержадміністрації; 

- комітету громадської ради при облдержадміністрації з питань 

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

внутрішньо переміщених осіб (Турура О.В.) разом з обласним комітетом 

доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до 

об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури розробити 

дорожню карту із забезпечення доступності об’єктів для маломобільних груп 

населення; 

- рекомендувати облдержадміністрації забезпечувати доступність 

об’єктів для маломобільних груп населення. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ:  

1) рекомендувати обласному комітету доступності осіб з інвалідністю 

та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-

транспортної інфраструктури запрошувати членів громадської ради при 

облдержадміністрації; 

2) комітету громадської ради при облдержадміністрації з питань 

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

внутрішньо переміщених осіб разом з обласним комітетом доступності осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної 

та інженерно-транспортної інфраструктури розробити дорожню карту із 

забезпечення доступності об’єктів для маломобільних груп населення; 

3) рекомендувати облдержадміністрації забезпечувати доступність 

об’єктів для маломобільних груп населення. 

 

2. Про звернення до Президента України та Кабінету Міністрів 

України щодо відновлення пошкодженого та частково зруйнованого 

житла в м. Авдіївка. 

СЛУХАЛИ: 

Гульчевського В.В. – щодо проблем мешканців м. Авдіївка, 

помешкання яких пошкоджене або частково зруйноване, зокрема по вул. 

Молодіжній, б. 17 та вул. Гагаріна, б. 1. 
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ВИСТУПИЛИ: 
Степанова І.Ю., Кошель Т.М., Сергієнко В.О., Алад’єва Г.В., 

Воронов А.І., Кобижча В.П. (заступник директора департаменту з питань 

цивільного захисту населення та мобілізаційної роботи 

облдержадміністрації).  

Запропоновано:  

- підтримати звернення до Президента України та Кабінету Міністрів 

України щодо відновлення пошкодженого та частково зруйнованого житла в 

м. Авдіївка; 

- секретаріату громадської ради при облдержадміністрації направити 

звернення до Президента України та Кабінету Міністрів України щодо 

відновлення пошкодженого та частково зруйнованого житла в м. Авдіївка. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – 22 (рішення прийнято). 

ВИРІШИЛИ:  

1) підтримати звернення до Президента України та Кабінету Міністрів 

України щодо відновлення пошкодженого та частково зруйнованого житла в 

м. Авдіївка; 

2) секретаріату громадської ради при облдержадміністрації направити 

звернення до Президента України та Кабінету Міністрів України щодо 

відновлення пошкодженого та частково зруйнованого житла в м. Авдіївка. 

 

3. Про захист прав людини в зоні конфлікту. 

СЛУХАЛИ: 

Умара Яхьяева – щодо питань, які розглядають представники 

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Донецькій та 

Луганській областях. 

ВИРІШИЛИ:  

Інформацію про захист прав людини в зоні конфлікту прийняти до 

уваги. 

 

4. Про проект Закону України «Про громадські ради». 

СЛУХАЛИ: 

Степанову І.Ю. – про проект Закону України «Про громадські ради». 

ВИСТУПИЛИ:  
Сергієнко В.О., Міхальков С.В. 

Запропоновано:  

- ухвалити проект Закону України «Про громадські ради»; 

- секретаріату громадської ради при облдержадміністрації направити 

звернення до Верховної Ради України з пропозицією розглянути та прийняти 

проект Закону України «Про громадські ради». 

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

ВИРІШИЛИ:  

1) ухвалити проект Закону України «Про громадські ради»; 

2) секретаріату громадської ради при облдержадміністрації направити 

звернення до Верховної Ради України з пропозицією розглянути та прийняти 

проект Закону України «Про громадські ради». 
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5. Про внесення змін до положення про громадську раду при 

облдержадміністрації. 

СЛУХАЛИ: 

Якушева Д.В. (секретар громадської ради при облдержадміністрації) – 

про внесення змін до положення про громадську раду при 

облдержадміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: 
Воронов А.І., Міхальков С.В., Степанова І.Ю., Сергієнко В.О., 

Сергієнко І.В., Чепелєва С.О., Савон І.І. 

Запропоновано:  

- розглянути проект положення про громадську раду при 

облдержадміністрації, враховуючі зміни до Типового положення про 

громадську раду; 

- комітету громадської ради при облдержадміністрації з питань, 

законності та правопорядку, регламенту та організації роботи громадської 

ради, антикорупційної політики (Міхальков С.В.), долучивши інших членів 

громадської ради при облдержадміністрації (Воронова А.І., Сергієнка В.О., 

Чепелєву С.О.) внести поправки до положення про громадську раду та 

надати пропозиції про внесення змін до Типового положення про громадську 

раду. 

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

ВИРІШИЛИ:  

1) ухвалити проект положення про громадську раду при 

облдержадміністрації (в новій редакції); 

2) комітету громадської ради при облдержадміністрації з питань, 

законності та правопорядку, регламенту та організації роботи громадської 

ради, антикорупційної політики, долучивши інших членів громадської ради 

при облдержадміністрації (Воронова А.І., Сергієнка В.О., Чепелєву С.О.) 

внести поправки до положення про громадську раду та підготувати 

пропозиції щодо внесення змін до Типового положення про громадську раду. 

 

6. Про створення ініціативної групи з формування нового складу 

громадської ради при облдержадміністрації. 

СЛУХАЛИ: 

Степанову І.Ю – про створення ініціативної групи з формування 

нового складу громадської ради при облдержадміністрації. 

ВИСТУПИЛИ: 

Воронов А.І., Турура О.В., Якушев Д.В., Міхальков С.В. 

Запропоновано: 

- наступні кандидатури для включення до ініціативної групи з 

формування нового складу громадської ради при облдержадміністрації: 

Воронов Антон Ігорович - громадська організація «УЧАСНИКІВ 

БОЙОВИХ ДІЙ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ»; 

Воскобойніков Денис Євгенович - громадська організація 

«СПІВДРУЖНІСТЬ ЛИМАНА»; 

Польдяєва Дар'я Михайлівна - громадська організація «ЄВРО 

МОЛОДЬ»; 
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Сергієнко Володимир Олександрович - громадська організація 

«ШКОЛА РЕАЛЬНОГО БІЗНЕСУ»; 

Степанова Ірина Юріївна - громадська організація «РОЗВИТОК 

ІНІЦІАТИВ»; 

Турура Ольга Володимирівна - громадська організація «ІНВАЛІДИ ЗА 

СОЦІАЛЬНУ РІВНІСТЬ»; 

- шляхом рейтингового голосування із запропонованих кандидатур 

висунути чотирьох представників інститутів громадянського суспільства до 

складу ініціативної групи з формування нового складу громадської ради при 

облдержадміністрації. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

Шляхом рейтингового голосування «ЗА» кандидатів до ініціативної 

групи з формування нового складу громадської ради при 

облдержадміністрації: 

Воронов Антон Ігорович – 17; 

Воскобойніков Денис Євгенович – 14; 

Польдяєва Дар'я Михайлівна - 19; 

Сергієнко Володимир Олександрович - 18; 

Степанова Ірина Юріївна - 13; 

Турура Ольга Володимирівна - 15. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Рекомендувати облдержадміністрації включити до складу ініціативної 

групи з формування нового складу громадської ради при 

облдержадміністрації наступних представників інститутів громадянського 

суспільства: 

Воронова Антона Ігоровича (громадська організація «УЧАСНИКІВ 

БОЙОВИХ ДІЙ В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ»); 

Польдяєву Дар'ю Михайлівну (громадська організація «ЄВРО 

МОЛОДЬ»); 

Сергієнка Володимира Олександровича (громадська організація 

«ШКОЛА РЕАЛЬНОГО БІЗНЕСУ»); 

Туруру Ольгу Володимирівну (громадська організація «ІНВАЛІДИ ЗА 

СОЦІАЛЬНУ РІВНІСТЬ»). 

 

 

Голова громадської ради 

при облдержадміністрації І.Ю. Степанова 

 

 

Секретар громадської  

ради при облдержадміністрації Д.В. Якушев  
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Додаток  

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.  Бабич  

Володимир Костянтинович 

член ради громадської організації «СОЮЗ 

ВЕТЕРАНІВ АТО ДОНБАСУ» 

4.  Воронов  

Антон Ігорович 

голова правління громадської організації 

«УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ В 

ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ» 

5.  Воскобойніков  

Денис Євгенович 

голова громадської організації 

«СПІВДРУЖНІСТЬ ЛИМАНА»  

6.  Гульчевський  

Володимир 

Володимирович 

голова правління громадської організації 

«БАХМУТСЬКА СПІЛКА ВЕТЕРАНІВ 

АТО» 

7.  Зіпір  

Віктор Станіславович  

член ради громадської організації «БАХМУТ 

УКРАЇНСЬКИЙ»  

8.  Коцаренко 

Володимир Федорович  

голова Краматорської міської громадської 

організації «КЛУБ «КРАЄЗНАВЕЦЬ» 

9.  Кошель  

Тетяна Миколаївна 

керівник благодійної організації «РУХ ЗА 

ДУХОВНЕ ТА НАЦІОНАЛЬНЕ 

ВІДРОДЖЕННЯ ДОНБАСУ «ПЛІЧ–О–

ПЛІЧ» 

10.  Курільчук  

Ігор Геннадійович 

(дистанційно) 

голова громадської організації 

«АДВОКАТУРА СОС» 

11.  Ларіна  

Ольга Володимирівна 

заступник голови громадської організації 

«ОБ’ЄДНАННЯ «СМАРТА» 

12.  Мезенцева  

Олена Юріївна 

голова правління громадської організації 

«АСОЦІАЦІЯ МОЛОДШИХ МЕДИЧНИХ 

СПЕЦІАЛІСТІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»  

13.  Міхальков  

Сергій Володимирович 

головний отаман громадської організації 

«ДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ КОЗАЦЬКЕ 

З’ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКОГО 

РЕЄСТРОВОГО КОЗАЦТВА» 

14.  Муглі  

Лідія Володимирівна 

(дистанційно) 

заступник голови громадської організації 

«ДЖЕРЕЛО НАТХНЕННЯ» 

15.  Назаренко  

Дмитро Сергійович 

пастор релігійної громади Церкви Божої 

«ДОБРА ЗВІСТКА» м. Слов'янська, 

Донецької області 

16.  Розов 

Володимир Васильович 

голова громадської організації 

«ВАЖКОАТЛЕТИЧНИЙ КЛУБ ІМЕНІ 
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ОЛЕКСАНДРА ПЕРВІЯ» 

17.  Савон 

Ігор Іванович 

голова Слов’янської районної організації 

мисливців та рибалок «ТОР» 

18.  Сазонов  

Едуард Анатолійович 

голова правління громадської організації 

«ЕКОЛОГІЯ ТА ПОРЯДОК» 

19.  Сахно  

Людмила Миколаївна  

член правління громадської організації 

«АРТ–ПЛАТФОРМА «МРІЯ»  

 

20.  Сергієнко  

Володимир Олександрович 

член ради громадської організації «ШКОЛА 

РЕАЛЬНОГО БІЗНЕСУ»  

21.  Сергієнко  

Ірина Василівна 

президент громадської організації «КЛУБ 

ПІДПРИЄМЦІВ КРАМАТОРСЬКА»  

22.  Степанова  

Ірина Юріївна 

голова наглядової ради громадської 

організації «РОЗВИТОК ІНІЦІАТИВ» 

23.  Тітомир  

Наталія Вікторівна 

голова місцевого благодійного фонду 

допомоги бездомним тваринам «ДРУГ»  

24.  Турура  

Ольга Володимирівна 

голова громадської організації «ІНВАЛІДИ 

ЗА СОЦІАЛЬНУ РІВНІСТЬ» 

25.  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.  Володченко  

Юлія Миколаївна 

член правління громадської організації 

«ЦЕНТР ДОЗВІЛЛЯ ДІТЕЙ З 

ІНВАЛІДНІСТЮ «ДИВОСВІТ» 

2.  Ворощук  

Ольга Ігорівна 

заступник голови правління громадської 

організації «НАШ КРАМАТОРСЬК» 

3.  Древаль  

Петро Петрович 

голова Донецької обласної ради 

професійних спілок 

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.  Кашицин  

Вадим Євгенович 

заступник голови громадської організації 

«СОЮЗ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ «ПРОМІНЬ 

НАДІЇ»  

7.  Рибалкін 

Володимир Миколайович 

голова Святогірського міського 

відокремленого підрозділу в Донецькій 
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області громадської організації «СТОП 

КОРУПЦІЇ»  

8.  Романцова 

Марина Миколаївна 

голова правління громадської організації 

«ХТО, ЯКЩО НЕ ТИ» 

9.  Сафонова  

Оксана Леонідівна 

заступник голови правління громадської 

організації «ЕКОЛОГІЯ ПРОМИСЛОВОГО 

РЕГІОНУ»  

10.  Черногор  

Станіслав Анатолійович 

голова правління громадської організації 

«ФОНД РОЗВИТКУ ГРОМАДИ» 

 

 


