
ПРОТОКОЛ № 16/2020 

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 18.11.2020 

 

Склад ради: 35 Громадські інституції 

 

присутні на зборах 24 представників: (Спілка 13 БТРО, ГО "Єдина родина 

Чернігівщини", ГО "Центр психолого-соціальної допомоги "Ресурс", в/ч 

А4218, РПС ПОП "Чернігів", ВО "Бойове братерство України", ГО 

«Мстислав», ГО Військово-спортивний клуб "Північний Корпус", ГО "Спілка 

прикордонників Чернігівщини ветеранів АТО", УДСНС в ЧО, , в/ч А4507, ГО 

"Рух учасників та ветеранів АТО", ГО "Чернігівська міська асоціація 

"Конкордія, в/ч А0354, ГО "Кримська Громада", в/ч А0407, 4 ЦЗІ та КБ в ІТС, 

ЧОТЦК та СП,в/ч А2622, ВСП ЧЗВ МОУ, ГУ ДФС у Чернігівський області, 

ГО "Жіноча сотня Самооборони Чернігова", в/ч 4444, ГО «Північні вовки».) 

відсутні на зборах 11 представників: (в/ч А1624, в/ч Т0500, в/ч А2995, в/ч 

А2984, ГО "Родина Воїна", КУ "ЧОЦ комплексної реабілітації та 

обслуговування УБД, в/ч 3082(3066В), ГО «Українська асоціація полонених»,  

ЧВП ГУНП, УПП в ЧО ДПП, ГО "Ветеранське братерство"). 

 

Головуючий – Голови ради –Бизган Ігор Михайлович;  

ВО секретаря – Ткачук Олександр Анатолійович. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Обрання ВО секретаря Ради ветеранів АТО/ООС на чергових 

загальних зборах.  

 2    Обговорення змін у Положенні про раду ветеранів АТО/ООС, членів 

їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) воїнів АТО/ООС  

при Чернігівській міській раді. 

 3.   Обговорення листа до голови Чернігівського міського голови, щодо  

тимчасового обмеження перевезення пільгових категорій громадян міським 

пасажирським транспортом.  

4.   Інше. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Пропозиції по кандидатурі ВО секретаря зборів 

Виступив: Бизган І.М., який вніс кандидатуру Ткачука О.А. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

"ЗА" – 24 

"ПРОТИ" – 0  

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 



УХВАЛИЛИ: 

ВО секретаря на позачергових зборах Ради ветеранів АТО/ООС обрано 

Ткачука О.А. 

 

2.   СЛУХАЛИ: 

 Виступив: Ткачук О.А., Лільчицький В.І., Бизган І.М. та довели, що у 

зв’язку з систематичною відсутністю кворуму Ради, яке викликано  

надзвичайною ситуацією, спричиненої коронавірусом COVID-19, на території 

області та у місті, неможливо вирішувати важливі, в тому числі і кадрові 

питання  (а саме вибори керівного складу Ради) та запропонував внести зміни 

у Положення, а саме:  

у пунктах  6.9., 7.4.,  7.5.6., 7.5.7., 9.1. та 10.1.2. Положення слова "за 

рішенням 2/3 від загального складу" замінити на слова "рішенням простої 

більшості голосів від загального складу Ради, у разі рівного розподілу 

голосів вирішальним є голос головуючого на загальних зборах". 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

"ЗА" – 24 

"ПРОТИ" – 0 

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 

 

УХВАЛИЛИ: 

 З метою упорядкування діяльності Ради ветеранів АТО/ООС при 

Чернігівській міській раді внести наступні зміни до Положення про Раду 

ветеранів АТО/ООС при Чернігівській міській раді (далі – Положення): 

у пунктах  6.9., 7.4.,  7.5.6., 7.5.7., 9.1. та 10.1.2. Положення слова "за рішенням 

2/3 від загального складу" замінити на слова "рішенням простої більшості 

голосів від загального складу Ради, у разі рівного розподілу голосів 

вирішальним є голос головуючого на загальних зборах", та викласти 

Положення у новій редакції. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Виступили: Бизган І.М. та довів проект листа голови соціальної комісії 

Ради Мироненка В.В. на ім’я голови Чернігівської міської ради  Атрошенка 

В.А. з проханням привести у відповідність нормам чинного  законодавства 

питання перевезення пільгових категорій громадян міським пасажирським 

транспортом та недопущення у подальшому прийняття незаконних рішень 

комісією з питань техногенно-екологічної безпеки Чернігівської міської ради. 

Було також внесено пропозицію доопрацювати  та надіслати підготовленого 

листа.  

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

"ЗА" – 24 

"ПРОТИ" – 0 

"УТРИМАЛИСЬ" – 0 



УХВАЛИЛИ: 

Доопрацювати та надіслати листа до голови Чернігівської міської ради  

Атрошенка В.А. з проханням привести у відповідність нормам чинного  

законодавства питання перевезення пільгових категорій громадян міським 

пасажирським транспортом та недопущення у подальшому прийняття 

незаконних рішень комісією з питань техногенно-екологічної безпеки 

Чернігівської міської ради.  

 

4. Інше (земельні питання). 

 

 

 

 

Головуючий: І.М. Бизган 

 

 

 

ВО секретаря  Ради О.А. Ткачук 


