
ПРОТОКОЛ № 5 

засідання Координаційної ради з питань сприяння розвитку 

громадянського суспільства при Чернігівській обласній 

державній адміністрації 

 

14 грудня 2017 року 

Зустріч проводила заступник голови 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 

(список додається). 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Вступне слово до учасників засідання заступника голови обласної 

державної адміністрації Романової Н. А.  

2. Інформація членів Координаційної ради з питань сприяння розвитку 

громадянського суспільства при обласній державній адміністрації про стан 

виконання плану заходів щодо реалізації в області Національної стратегії 

сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні у 2016—2017 роках за 

2017 рік.  

3. Інформація Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю обласної державної адміністрації про розробку плану заходів на 

2018 рік щодо реалізації в Чернігівській області Національної стратегії 

сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016—2020 роки. 

 

І. СЛУХАЛИ: 

Романова Н.А. привітала присутніх на п’ятому засіданні Координаційної 

ради з питань сприяння розвитку громадянського суспільства при Чернігівській 

обласній державній адміністрації та ознайомила присутніх з порядком денним 

засідання. 

ІІ.СЛУХАЛИ: 

Подорван А.Ф. поінформував про стан виконання плану заходів щодо 

реалізації в області Національної стратегії сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні у 2016—2017 роках за 2017 рік. 

Зокрема, повідомив що цього року практично все заплановане вдалося 

виконати. Основні зусилля з розбудови громадянського суспільства були 

спрямовані на створення сприятливих умов для функціонування та 

інституційного розвитку громадських організацій, забезпечення їх ефективної 

участі у формуванні та реалізації державної та регіональної політики, у 

соціально-економічному розвиткові області. 
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Громадські організації, які з різних питань зверталися до 

облдержадміністрації, отримували всебічну підтримку: організаційну, 

інформаційну та фінансову.  

У рамках обласної Програми сприяння розвитку інститутів 

громадянського суспільства на 2016—2020 роки «Чернігівська громада» 

збільшено граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї 

програми (проекту, заходу), розроблених громадськими організаціями, що 

подаються для участі в щорічному конкурсі з визначення програм (проектів, 

заходів) та становить 25 тисяч гривень (був 16 тисяч гривень). 

Ще одним вдалий приклад співпраці між органами влади та громадськими 

об’єднаннями – це проведення ГО «Центр медико-соціальної і фізичної 

реабілітації інвалідів з вадами фізичного розвитку ―Інтеграція‖» форуму 

«Створення безбар’єрного середовища на Чернігівщині за міжнародними 

стандартами» (8 грудня ц.р.) за підтримки облдержадміністрації та облради. 

Також за ініціативи членів Координаційної ради розпочато роботу по 

розробці програми з надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів. 

Розробляла проект відповідна робоча група, склад якої затверджений 

розпорядженням голови облдержадміністрації від 1 вересня 2017 року № 439. У 

її складі — представники органів державної влади, місцевого самоврядування, а 

також десяти громадських організацій області. Також до роботи залучилися 

організації, що не входять до робочої групи – таких 3. 

Серед передбачуваних у програмі заходів — консультування, соціальний 

супровід, послуги соціальної інтеграції та реінтеграції, соціальної реабілітації, 

паліативний/хоспісних догляд. До їх числа на даній стадії розробки програми 

увійшли ВІЛ-позитивні особи, люди з інвалідністю, дорослі та неповнолітні, які 

звільнилися з місць позбавлення волі, учасники АТО, які потребують 

соціальної та психологічної підтримки, немобільні люди та члени їх сімей.  

Відбулося 3 засідання. Під час останнього засідання робочої групи, 

вирішено розробити експериментальну програму терміном на рік та зменшити 

кількість послуг і обсяги фінансування. Також проект програми буде розміщено 

в підрубриці «Електронні консультації» рубрики «Консультації з 

громадськістю» на веб-сайті облдержадміністрації. 

Романова Н. А. запропонувала присутнім членам Координаційної ради 

доповнити по виконанню плану заходів щодо реалізації у 2017 році в області 

Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні 

у 2016—2017 роках. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Взяти інформацію Подорвана А.Ф. до відома. 

 

ІІІ.СЛУХАЛИ: 

Подорван А.Ф. поінформував про розробку плану заходів на 2018 рік 

щодо реалізації в Чернігівській області Національної стратегії сприяння 

розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016—2020 роки.  
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Подорван А.Ф. зауважив, що обласна влада при розробці програм та 

проектів, спрямованих на всебічний розвиток регіону, завжди прислуховується 

до думки громадськості. 

Романова Н.А. підкреслила, що облдержадміністрація із задоволенням 

передасть можливу частину повноважень громадськості, але тільки разом з 

відповідальністю за їх здійснення. Вона також закликала усіх небайдужих до 

соціально-економічного розвитку Чернігівщини активно долучитися до 

електронного громадського обговорення проектів та програм, що 

реалізовуватимуться в області найближчим часом. Уся потрібна для цього 

інформація розміщена у відповідних рубриках на офіційному сайті ОДА. 

Романова Н.А. також повідомила присутнім, що 18 грудня набирає 

чинності Закон України «Про оцінку впливу на довкілля», в якому передбачено 

проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Згідно 

Закону здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим до прийняття 

рішення про провадження планованої діяльності. 

Проскуріна Н.П. зауважила, що організаціям громадянського 

суспільства не вистачає зворотного зв’язку з структурними підрозділами 

облдержадміністрації та запропонувала включити до проекту плану пункт щодо 

інформування Координаційної ради з питань сприяння розвитку 

громадянського суспільства при Чернігівській обласній державній адміністрації 

про співпрацю структурних підрозділів обласної державної адміністрації з 

організаціями громадянського суспільства. 

Демиденко В.Ю. запропонував включити до проекту плану декілька 

пунктів: 

- проведення кількісного та якісного аналізу реєстру громадських 

об’єднань області в розрізі районів та за напрямком діяльності. Визначення 

позитивного та негативного досвіду організацій; 

- проведення щорічних громадських слухань з питань розвитку 

громадянського суспільства. Здійснення нагородження найкращих 

представників ОГС; 

- проведення щорічного звіту голови облдержадміністрації та голів 

райдержадміністрації стосовно співпраці з громадськістю (чи реалізації 

програми сприяння розвитку громадянського суспільства); 

- передбачити в планах роботи голови облдержадміністрації та голів 

райдержадміністрації спеціальні дні прийому для представників ОГС. 

Проскуріна Н.П. зазначила про необхідність надання інформації про 

громадські об’єднання. 

Подорван А.Ф. зауважив, що проведення дослідження щодо аналізу 

реєстру громадських об’єднань – це обробка інформації і потребує залучення 

коштів та виконавця. Запропонував долучитися АГС «Совість» до цього 

дослідження при умові залучення коштів обласної Програми сприяння розвитку 

громадянського суспільства на 2016—2020 роки «Чернігівська громада» та 

інших джерел, не заборонених законодавством. 

Подорван А.Ф. погодився з відзначенням найкращих представників ОГС. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2059-19
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Але зауважив про недоцільність проведення громадських слухань та щорічного 

звіту голови облдержадміністрації стосовно співпраці з громадськістю, у 

зв’язку з тим, що голова облдержадміністрації щорічно звітує про свою роботу і 

звіт містить розділ щодо співпраці з громадянськими об’єднаннями.  

Романова Н.А. зауважила, що особистий прийом громадян головою 

обласної державної адміністрації та заступниками голови обласної державної 

адміністрації проводиться у відповідності до Порядку організації та проведення 

особистого прийому громадян у Чернігівській обласній державній 

адміністрації. Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години, всі 

бажаючі можуть звернутися голови обласної державної адміністрації. 

Романова Н.А. запропонувала членам Координаційної ради надати 

пропозиції Департаменту до проекту план заходів на 2018 рік.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти за основу план заходів на 2018 рік щодо реалізації в 

Чернігівській області Національної стратегії сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні на 2016—2020 роки та додати до плану пропозиції, які 

надійдуть від організацій громадянського суспільства та членів Координаційної 

ради. 

 

 

Голова Координаційної ради                                            Н.А. Романова 


