
ПРОТОКОЛ № 1 

засідання Координаційної ради з питань сприяння розвитку 

громадянського суспільства при Чернігівській обласній державній 

адміністрації 

  

9 вересня 2016 року 

Зустріч проводила заступник голови – керівник апарату Чернігівської 

обласної державної адміністрації, голова Координаційної ради Романова Н.А. 

 

ПРИСУТНІ: 20 членів Координаційної ради з питань сприяння розвитку 

громадянського суспільства при Чернігівській обласній державній адміністрації, 

представник АГС «Совість» (список додається). 

ЗАПРОШЕНІ: представники ЗМІ. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Вступне слово до учасників засідання заступника голови – керівника 

апарату обласної державної адміністрації Романової Н. А.  

2. Про Координаційну раду з питань сприяння розвитку громадянського 

суспільства: склад, положення та основні завдання.  

3. Про пропозиції до плану заходів щодо реалізації в області Національної 

стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні у 2016—2017 

роках. 

І. СЛУХАЛИ: 

Романова Н.А. зазначила, що це перше засідання Координаційної ради, 

створеної на виконання Указу Президента України від 26 лютого 2016 року № 68 

«Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні», та  наголосила, 

що обласна державна адміністрація чекає пропозицій від членів Координаційної 

ради по підвищенню ролі інститутів громадянського суспільства в процесах 

формування та реалізації державної та регіональної політики. 

ІІ.СЛУХАЛИ: 

Подорван А.Ф. доповів про склад, положення та основні завдання 

Координаційної ради з питань сприяння розвитку громадянського суспільства, 

яка створена розпорядженням голови облдержадміністрації від 1 липня 

2016 року № 349.  

Загалом до складу Координаційної ради включено 23 особи, з них 

представників органів виконавчої влади: 9, представників громадськості: 14 (з 

яких 2 також є депутатами Чернігівської міської ради, один — Чернігівської 

обласної ради). 
Також звернув увагу присутніх на відмінності Координаційної ради від 

Громадської ради. 

ВИРІШИЛИ: 

Взяти інформацію до відома. 

ІІІ.СЛУХАЛИ: 
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Подорван А.Ф. повідомив, що на виконання Національної стратегії 
сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 – 2020 роки 
облдержадміністрації потрібно: 

• створити Координаційну раду сприяння розвитку громадянського 
суспільства при ОДА; 

• забезпечити розроблення, громадське обговорення, затвердження і 
виконання річних регіональних планів заходів щодо реалізації Стратегії: на 
2016—2017 роки; 

• розробити та забезпечити затвердження регіональної цільової програми 
сприяння розвитку громадянського суспільства. 

Подорван А.Ф. підкреслив, що перший та останній пункти вже виконано: в 

області діє програма сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства 

на 2016—2020 роки «Чернігівська громада», яка затверджена на сесії обласної 

ради у вересні 2015 року. У програмі передбачено більш суттєву фінансову 

складову, а саме близько 450 тис. грн на рік, але життя вносить корективи і в 

2016 році на конкурс проектів виділено 80 тис. гривень.  

Подорван А.Ф. повідомив, що з урахуванням напрямів та завдань 

Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні 

на 2016—2020 роки Департаментом розроблено проект Плану заходів щодо 

реалізації в області Стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства у 

2016—2017 роках. 

Подорван А.Ф. запропонував членам Координаційної ради ознайомитися з 

проектом плану та надати свої письмові пропозиції та зауваження Департаменту 

до 16 вересня цього року. 

ВИСТУПИЛИ: 

Антошин В.Л. виступив з пропозиціями по деяким питанням, а саме: 

• запропонував винести на сесію обласної ради питання щодо бюджету 
участі для фінансування обласних комунальних закладів; 

• провести розширене засідання колегії обласної державної адміністрації 
щодо підготовки до опалювального сезону; 

• щодо розробки програми національно-патріотичного виховання та 
програми промоції Чернігівської області.  

Демиденко В.Ю. зазначив про те, що Координаційна рада повинна брати 

участь в законотворчій діяльності, зокрема в обговоренні законів про розвиток 

громадянського суспільства та висловив побажання, щоб надані пропозиції 

враховувались при прийняті законів. Також запропонував розглядати на 

засіданнях Координаційної ради питання щодо протиправних обмежень прав 

громадських об’єднань, які почастішали останнім часом.  

Пущенко П.М. зазначив, що громадський бюджет може приймати органи 

місцевого самоврядування, а область не може приймати, це повинно називатися 

якось по іншому. 
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Також підкреслив, що у проекті Плану заходів щодо реалізації в області 

Стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства у 2016—2017 роках 

вказані напрями, а безпосередньо заходів тільки три. 

Романова Н.А. зауважила, що ці напрями необхідно наповнювати 

заходами. Також зазначила, що можна заявити мережевий проект (програму) 

цікавий для об’єднаних громад, які починають процес децентралізації і мають 

спільні цікаві пропозиції. 

Романова Н.А. запропонувала збирати пропозиції, ініціативи, а потім 

об’єднати їх у програмі.  

Також попросила АГС «Совість» зробити аналітику щодо протиправних 

обмежень прав громадських об’єднань. 

Філатова В.О. порушила питання щодо бази даних громадських об’єднань 

області, з якими можна співпрацювати. 

Черешко А.І. запропонував надати всім бажаючим базу даних більше 

300 громадських об’єднань, з якими співпрацює організація учасників АТО 

«Щит 41». 

Висіканець Н.В. зазначила про розширення інформаційної складової 

стосовно популяризації заходів щодо проведення заходів по енергоефективності 

в області. 

Романова Н.А. щодо підготовки до опалювального сезону повідомила, що 

14 вересня відбудеться розширене засідання Колегії облдержадміністрації, на 

якому розглядатиметься готовність паливно-енергетичного комплексу, об’єктів 

житлово-комунального господарства та соціальної сфери області до роботи в 

осінньо-зимовий період 2016/2017 років. 

Зазначила, що потрібно поширити інформаційну обізнаність населення. 

Демиденко В.Ю. запропонував розглянути на Координаційній раді 

напрацювання АГС «Совість», які були направлені до органів виконавчої влади 

та місцевого самоврядування півтора року назад та не були підтримані: 

• проект порядку щодо створення робочої групи по розробці програм за 
участю громадськості (прийняти його та запропонувати до використання); 

• проект «Народовладдя», який передбачав проведення обласного форуму 
громадських об’єднань та створення органу, який би координував роботу 
депутатського корпусу з громадськістю (в проекті також зазначалось створення 
громадських рад для органів влади поза постановою № 996);  

• провести семінар з питань залучення грантової підтримки для 
здійснення проектів громадськими об’єднаннями.  

Черешко А.І. запропонував зв’язатися з представниками в зоні АТО та 

з’ясувати, як вони підготовлені до зими. 

Романова Н.А. зауважила, що в цьому напрямі слід співпрацювати з 

Департаментом з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської 
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обласної державної адміністрації. Якщо виникнуть проблеми, то тоді залучити 

наші можливості, волонтерські. 

Демиденко В.Ю. запропонував внести зміни до проекту плану: 

•  до п.2.4 додати органи місцевого самоврядування, зокрема обласну 
раду, з метою розміщення результатів громадських експертиз на сайті обласної 
ради; 

• до п.4.2 ввести публічне представлення тих ІГС, хто претендує брати 
участь у конкурсі проектів. 

Пущенко П.М. запропонував провести навчання для ІГС з метою залучення 

більшої кількості організацій до конкурсу проектів. Також зробив акцент на 

інформаційній кампанії та можливому збільшенні бюджету. 

Подорван А.Ф. зазначив, що навчання для ІГС проводяться перед 

проведенням конкурсу проектів. 

Романова Н.А. запропонувала надати ініціативи по проблемам 

переміщених осіб. 

Грозенко І.В. звернула увагу на необхідності запрошення голів об’єднаних 

територіальних громад на Колегію облдержадміністрації. 

Демиденко В.Ю. запропонував визначитися з порядком денним наступного 

засідання та запропонував запрошувати на засідання представників організацій 

роботодавців. 

Антошин В.Л. запропонував на наступному засіданні надати інформацію 

про озвучені питання.  

Русін О.В. підкреслив, що Координаційна рада має стати комунікаційною 

площадкою, щоб об’єднати однодумців в межах Чернігівської області. 

Порекомендував обрати 4-5 пріоритетних напрями для області, серед яких може 

бути проблематика переміщених осіб, тема енергоефективності. Також 

запропонував збирати інформацію через професіоналів і доводити до ІГС через 

проведення загальних зборів, семінарів, тощо. 

Проскуріна Н.П. зазначила, що потрібно буде проект наступного засідання 

надіслати всім членам Координаційної ради. Порекомендувала вибрати ті 

заходи, які можна зробити до кінця року, а також вибрати декілька напрямів на 

наступний рік та наповнювати їх конкретними заходами. 

Подорван А.Ф. зазначив, що всім потрібно налаштуватися на конкретику та 

подати свої пропозиції Департаменту до 16 вересня.  

ВИРІШИЛИ: 

Надати пропозиції Департаменту до 16 вересня щодо порядку денного 

наступного засідання та до проекту плану щодо реалізації в області Національної 

стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні у 2016—2017 

роках. 

Голова Координаційної ради                                            Н.А. Романова 


