ПРОТОКОЛ № 10/2020
позачергових загальних зборів членів ради ветеранів АТО/ООС, членів їх
сімей та членів сімей загиблих (померлих) воїнів АТО/ООС
при Чернігівській міській раді
м. Чернігів

08.07.2020

Склад ради: 34 Громадські інституції
присутні на зборах 23 представників: (ГО "Єдина родина Чернігівщини",
ГО "Жіноча сотня Самооборони Чернігова", ГО "Центр психолого-соціальної
допомоги "Ресурс", в/ч А4218, РПС ПОП "Чернігів", ВО "Бойове братерство
України", ГО «Мстислав», ГУ ДФС у Чернігівський області, ГО Військовоспортивний клуб "Північний Корпус", ГО "Родина Воїна", КУ "ЧОЦ
комплексної реабілітації та обслуговування УБД, ЧВП ГУНП, ГО "Спілка
прикордонників Чернігівщини ветеранів АТО", УДСНС в ЧО, ВСП ЧЗВ
МОУ, УПП в ЧО ДПП, в/ч А4507, в/ч 3082(3066В), ГО "Рух учасників та
ветеранів АТО", ГО "Ветеранське братерство", 4 ЦЗІ та КБ в ІТС, в/ч А0354,
ГО «Північні вовки».)
відсутні на зборах без поважних причин 11 представників: (в/ч А1624, ГО
"Кримська Громада", ГО "Чернігівська міська асоціація "Конкордія", в/ч
Т0500, в/ч А2622, в/ч А0407, в/ч 4444, в/ч А2995, в/ч А2984, ЧОТЦК та СП,
Спілка 13 БТРО).
Головуючий – Заступник голови ради – Ткачук Олександр Анатолійович;
ВО секретаря – Бачурін Сергій Миколайович.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання ВО секретаря Ради ветеранів АТО/ООС на позачергових
загальних зборах.
2. Створення комісії щодо опрацювань проекту змін до положення на
присвоєння почесного звання «Захисник України – Герой Чернігова».
3. Висловлювання недовіри голові Ради ветеранів АТО/ООС, членів їх
сімей та членів сімей загиблих (померлих) воїнів АТО/ООС при
Чернігівській міській раді Бизгану І.М..
4. Обговорення Програми підтримки учасників АТО та членів їх сімей
– мешканців м. Чернігова на 2016-2020 роки, несення змін на наступні роки.
5. Обговорення листа-відповіді директора Департаменту соціального
захисту населення Чернігівської ОДА Русіна О.В.
6. Обговорення листа-відповіді міністра у справах ветеранів України
Бессараба С.М.
7. Прийняття до складу Ради ветеранів АТО/ООС нових членів.
8. Обговорення, щодо виступу на найближчих загальних зборах
директорки комунальної установи «Чернігівський реабілітаційний центр
комплексної реабілітації учасників бойових дій, членів їх сімей та родин

загиблих» Чернігівської обласної ради Дмитренко Ю.О. щодо стану справ у
центрі, проблемних питань, перспектив подальшого розвитку установи та
покращення надання послуг.
9. Інше (визначення дати проведення наступних загальних зборів).
1. СЛУХАЛИ:
Пропозиції по кандидатурі ВО секретаря зборів
Виступив: Піщур В.І., який вніс кандидатуру Бачуріна С.М.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" – 23
"ПРОТИ" – 0
"УТРИМАЛИСЬ" – 0
УХВАЛИЛИ:
ВО секретаря на позачергових зборах Ради ветеранів АТО/ООС
обрано Бачуріна С.М.
2. СЛУХАЛИ:
Виступив: Ткачук О.А., стосовно створення комісії щодо опрацювань
проекту змін до положення на присвоєння почесного звання «Захисник
України – Герой Чернігова». Склад комісії: Бачурін С.М., Одноколов О.О.,
Шанський М.М., Запека О.М.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" – 23
"ПРОТИ" – 0
"УТРИМАЛИСЬ" – 0
УХВАЛИЛИ:
Створити комісію щодо опрацювань проекту змін до положення на
присвоєння почесного звання «Захисник України – Герой Чернігова» у
складі: Бачурін С.М., Одноколов О.О., Шанський М.М., Запека О.М. На
серпневі чергові загальні збори підготувати проект змін на загальне
обговорення з подальшим прийняттям остаточного рішення у вересні.
3. СЛУХАЛИ:
Виступили: Мироненко В,В., який довів до присутніх претензії до
голови Ради.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" – 16
"ПРОТИ" – 7
"УТРИМАЛИСЬ" – 0

УХВАЛИЛИ:
За рішенням більшості, згідно затвердженого Положення,
повноваження голови Ради (Бизган І.М.), ветеранів АТО/ООС, членів їх
сімей та членів сімей загиблих (померлих) воїнів АТО/ООС при
Чернігівській міській раді припиняються у разі висловлення йому недовіри.
Виконуючим обов’язки голови Ради у такому випадку – є його заступник
(Ткачук О.А.) до обрання голови Ради.
4. СЛУХАЛИ:
Виступили: Мироненко В,В., який довів до присутніх Програму.
Внесена пропозиція, щодо створення соціальної комісії з членів Ради у
складі: Голова комісії - Мироненко В.В.;
члени комісії - Чередніченко М.М.;
Мозговий В.І.;
Борисенко Т.Г.;
Запека О.М.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" – 23
"ПРОТИ" – 0
"УТРИМАЛИСЬ" – 0
УХВАЛИЛИ:
Створено соціальну комісію.
Склад комісії не остаточний та може бути доповнений.
На комісію покладено завдання по вивченню вищезазначеної
Програми та внесенню до неї пропозицій на наступні роки для обговорення
і прийняття рішення у Раді.
5. СЛУХАЛИ:
Виступили: Бачурін С.М., стосовно листа-відповіді директора
Департаменту соціального захисту населення Чернігівської ОДА Русіна О.В.
Внесена пропозиція, щодо підготовки Бачуріним С.М. проекту
повторного звернення з вказаними конкретними прізвищами інвалідів війниучасників АТО/ООС, яким було надано пільгові кредити на покращення
житлово-комунальних умов.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" – 23
"ПРОТИ" – 0
"УТРИМАЛИСЬ" – 0
УХВАЛИЛИ:
Бачуріну С.М. підготувати проект повторного звернення до директора
Департаменту соціального захисту населення Чернігівської ОДА Русіна О.В,

з вказаними конкретними прізвищами інвалідів війни-учасників АТО/ООС,
яким було надано пільгові кредити на покращення житлово-комунальних
умов.
6. СЛУХАЛИ:
Виступили: Мироненко В.В., який довів лист-відповідь міністра у
справах ветеранів України Бессараба С.М.
Внесена пропозиція, щодо вивчення соціальною комісією Ради (з
подальшим доведенням членам Ради) нормативних документів на підставі
яких були делеговані (або/та обрані) представники чернігівської області, їх
обов’язки та права, звітність перед громадськістю, порядок переобрання та т.
і.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" – 23
"ПРОТИ" – 0
"УТРИМАЛИСЬ" – 0
УХВАЛИЛИ:
Соціальною комісією Ради вивчити (з подальшим доведенням членам
Ради) нормативні документи, на підставі яких були делеговані (або/та обрані)
представники чернігівської області до Міністерства у справах ветеранів
України, їх обов’язки та права, звітність перед громадськістю, порядок
переобрання та т. і.
7. Ознайомлення з повідомленням голови ГО «Українська асоціація
полонених» Полякова А.В. від 03.07.2020р. №05/0720, щодо прийняття до
складу Ради ветеранів АТО/ООС, членів їх сімей та членів сімей загиблих
(померлих) воїнів АТО/ООС при Чернігівській міській раді зазначеної ГО та
її представника Борисенко Т.Г.
СЛУХАЛИ:
Виступили: Ткачук О.А., який довів до присутніх лист-звернення.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" – 23
"ПРОТИ" – 0
"УТРИМАЛИСЬ" – 0
УХВАЛИЛИ:
Прийняти до Ради ветеранів АТО/ООС, членів їх сімей та членів сімей
загиблих (померлих) воїнів АТО/ООС при Чернігівській міській раді ГО
«Українська асоціація полонених» та її представника Борисенко Т.Г.
Зазначену інформацію довести до представника Чернігівського виконавчого

комітету Ткача А.В. для підготовки проекту розпорядження Чернігівського
міського голови, щодо змін у складі Ради.
По стану на цю годину у Раді ветеранів АТО/ООС 35 громадських
інституцій.
8. СЛУХАЛИ:
Виступили: Бачурін С.М., який вніс пропозицію на загальні збори, які
відбудуться на початку вересня, запланувати виступ директорки комунальної
установи «Чернігівський реабілітаційний центр комплексної реабілітації
учасників бойових дій, членів їх сімей та родин загиблих» Чернігівської
обласної ради Дмитренко Ю.О. щодо стану справ у центрі, проблемних
питань, перспектив подальшого розвитку установи та покращення надання
послуг.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" – 24
"ПРОТИ" – 0
"УТРИМАЛИСЬ" – 0
УХВАЛИЛИ:
На загальні збори, які відбудуться на початку вересня, запланувати
виступ директорки комунальної установи «Чернігівський реабілітаційний
центр комплексної реабілітації учасників бойових дій, членів їх сімей та
родин загиблих» Чернігівської обласної ради Дмитренко Ю.О. щодо стану
справ у центрі, проблемних питань, перспектив подальшого розвитку
установи та покращення надання послуг .
9. Виступ головуючого на позачергових загальних зборах Ткачука О.А.,
щодо дати наступних (серпневих) чергових загальних зборів на яких,
ймовірно, буде проведено незалежне жеребкування земельних ділянок «під
садівництво» у районі масиву «Лісковиця» м. Чернігова.
ГОЛОСУВАЛИ:
"ЗА" – 24
"ПРОТИ" – 0
"УТРИМАЛИСЬ" – 0
УХВАЛИЛИ:
Дата проведення наступних чергових загальних зборів Ради
12.08.2020 року.

Головуючий:

О.А.Ткачук

ВО секретаря Ради

С.М. Бачурін

–

