
Протокол № 3
засідання конкурсної комісії Департаменту інформаційної діяльності та

комунікацій з громадськістю облдержадміністрації для розгляду
конкурсних пропозицій та проведення моніторингу виконання (реалізації)

програм (проектів, заходів) інститутів громадянського суспільства, для
виконання (реалізації) яких надається підтримка за рахунок коштів

обласного бюджету 
в 2016 році

26 грудня 2016 року,
зала засідань Департаменту 

Присутні: 
6 членів конкурсної комісії  (список додається)  із  залученням завідувача

сектору  фінансування  та  бухгалтерського  обліку  –  головного  бухгалтера
Департаменту  інформаційної  діяльності  та  комунікацій  з  громадськістю
облдержадміністрації Василюк О.В.

Відсутні: 
1 член комісії: Журман С.М.

Засідання  проводив  голова  конкурсної  комісії,  директор  Департаменту
інформаційної  діяльності  та  комунікацій  з  громадськістю  облдержадміністрації
Подорван А.Ф. 

Порядок денний:
1. Вступна частина. 
2. Звіти  інститутів  громадянського  суспільства  про  результати  та

реалізацію  проектів,  на  виконання  яких  надавалась  фінансова  підтримка  з
обласного бюджету в 2016 році.

3. Підсумкові  висновки  щодо  реалізації  проектів  та  використання
коштів обласного бюджету.

4. Різне.

1. Вступна частина. 
Слухали: 
Подорван А. Ф.,  голова  конкурсної  комісії,  директор  Департаменту

інформаційної  діяльності  та  комунікацій  з  громадськістю
облдержадміністрації

Коротко  проінформував  присутніх  про  Порядок  денний  засідання.
Ознайомив  членів  комісії  з  формами підсумкових  висновків  за  результатами
моніторингу реалізації проектів. 

Проскуріна Н. П., член конкурсної комісії
Запропонувала встановити регламент для звітів ІГС до 10 хвилин.



Ухвалили: 
Погодити порядок денний, форми підсумкових висновків за результатами

моніторингу  реалізації  проектів,  встановили  регламент  для  звітів  ІГС до  10
хвилин.

2. Звіти  інститутів  громадянського  суспільства  про  результати  та
реалізацію проектів, на виконання яких надавалась фінансова підтримка з
обласного бюджету в 2016 році.

Слухали:
Подорван А.Ф.,  голова  конкурсної  комісії,  директор  Департаменту

інформаційної  діяльності  та  комунікацій  з  громадськістю
облдержадміністрації

Нагадав присутнім інформацію про проекти ІГС, реалізовані в 2016 році
за фінансової  підтримки з  обласного бюджету. Запропонував заслухати звіти
представників ІГС.

1. ІГС: Чернігівська міська громадська організація «Юридична клініка
«Бона менте»; проект  «Сприяння проведенню децентралізації  у Чернігівській
області шляхом обміну досвідом».

Слухали:
Рибак В.С., координатор  проекту,  уповноважений  представник

Чернігівської  міської  громадської  організації  «Юридична  клініка  «Бона
менте»

Презентувала  звіт  про  результати  реалізації  проекту  «Сприяння
проведенню децентралізації у Чернігівській області шляхом обміну досвідом».

Слухали:
Проскуріна Н.П., член конкурсної комісії
Поцікавилася методичним посібником «Децентралізація на Чернігівщині:

запитання і відповіді, а також продовженням проекту.
Слухали:
Рибак В.С., координатор  проекту,  уповноважений  представник

Чернігівської  міської  громадської  організації  «Юридична  клініка  «Бона
менте»

Представила методичний посібник, розповіла про його розповсюдження
та  повідомила,  що  продовження  проекту  планується  за  рахунок  коштів
міжнародної допомоги.

2.  ІГС:  Чернігівський  обласний  осередок  Всеукраїнської  громадської
організації «Ліга соціальних працівників України»; проект «Моніторинг думки
населення  про  суспільно-політичну  та  соціально-економічну  ситуацію  в
Чернігівській області».

Слухали: 
Крук О.І.,  Мазур Т.В, координатори  проекту,  уповноважені

представники Чернігівського обласного осередку Всеукраїнської громадської
організації «Ліга соціальних працівників України»
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Презентували звіт про результати реалізації проекту «Моніторинг думки
населення  про  суспільно-політичну  та  соціально-економічну  ситуацію  в
Чернігівській області». 

Слухали:
Проскуріна Н.П., член конкурсної комісії 
Запропонувала  зробити  широке  оприлюднення  результатів  даного

соціологічного дослідження.
Слухали:
Подорван А.Ф., голова конкурсної комісії
Повідомив,  що  зазначена  інформація  розміщена  на  сайті  Чернігівської

ОДА, запропонував зробити розсилку інформації на ЗМІ з посиланням на сайт
Чернігівської ОДА.

Слухали:
Проскуріна Н.П., член конкурсної комісії 
Поцікавилася, чи буде продовжено соціологічне дослідження?
Крук О.І.,  координатор  проекту,  уповноважений  представник

Чернігівського  обласного  осередку  Всеукраїнської  громадської  організації
«Ліга соціальних працівників України»

Повідомив, що вивчення думки населення буде продовжено в 2017 році в
рамках реалізації аналогічного проекту.

Слухали:
Пущенко П.М., член конкурсної комісії
Поцікавився,  як  досліджували  рівень  отримання  інформації  жителями

області з такого джерела як районне радіомовлення?
Слухали:
Крук О.І.,  Мазур Т.В, координатори  проекту,  уповноважені

представники Чернігівського обласного осередку Всеукраїнської громадської
організації «Ліга соціальних працівників України»

Повідомили,  що  таке  питання  містила  анкета,  відповідно  позитивну
відповідь  надавали  мешканці  населених  пунктів,  де  районне  радіомовлення
виходить в ефір у певний час. 

3. ІГС: Громадська організація Чернігівська міська організація Суспільної
Служби  України;  проект  «Створення  музейної  кімнати  «Молодь  у
революційних подіях: 1917-1920--2014-2017 рр.»

Слухали:
Ясенчук О.А., заступник  голови  Чернігівської  міської  організації

Суспільної Служби України
Презентував звіт про результати реалізації проекту «Створення музейної

кімнати «Молодь у революційних подіях: 1917-1920--2014-2017 рр.».
Слухали:
Проскуріна Н.П., член конкурсної комісії
Поцікавилася,  чи  є  у  створеній  музейній  кімнаті  екскурсоводи?

Запропонувала організувати екскурсії для учнів області.
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Слухали:
Ясенчук О.А., заступник  голови  Чернігівської  міської  організації

Суспільної Служби України

Розповів, що в музейній кімнаті працюють два екскурсоводи та волонтер.
Музейна кімната готова до проведення екскурсій для молоді.

4.  ІГС:  Міська громадська організація  «Асоціація  безперервної  фахової
освіти «АТЕНЕУМ»; проект «Обласний художній медіа-конкурс «Моя Україна     –
єдина країна!».

Слухали: 
Крапива С.Г., уповноважений  представник  Міської  громадської

організації «Асоціація безперервної фахової освіти «АТЕНЕУМ»
Презентував звіт про результати реалізації проекту «Обласний художній

медіа-конкурс  «Моя Україна –  єдина  країна!».  Зокрема,  представив  зразки
листівок для воїнів АТО з малюнками переможців конкурсу.

Слухали:
Подорван А.Ф., голова  конкурсної  комісії,  Проскуріна Н.П.,  член

конкурсної комісії 
Поцікавилися, кому роздали листівки?
Слухали:
Крапива С.Г., уповноважений  представник  Міської  громадської

організації «Асоціація безперервної фахової освіти «АТЕНЕУМ»
Повідомив,  що листівки роздавали  дітям з  районів,  які  підписували  їх

воїнам АТО з привітаннями і побажаннями. Потім за допомого волонтерів ці
листівки передали українським воїнам, які беруть участь в АТО.

5. ІГС: Асоціація регіональних засобів масової інформації; проект: «Чому
важливо писати про децентралізацію – місія журналіста у реформі».

Слухали:
Назаренко О.В., голова Асоціації засобів масової інформації
Презентував звіт про результати реалізації проекту «Чому важливо писати

про децентралізацію – місія журналіста у реформі».

3. Підсумкові  висновки  щодо  реалізації  проектів  та  використання
коштів обласного бюджету.

Слухали:
Подорван А.Ф.,  голова  конкурсної  комісії,  директор  Департаменту

інформаційної  діяльності  та  комунікацій  з  громадськістю
облдержадміністрації

Представив  членам  конкурсної  комісії  Підсумкові  висновки  за
результатами  моніторингу  реалізації  кожного  проекту. Запропонував  членам
комісії визначитись та проголосувати за рішення щодо виконання проектів.
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Ухвалили:
1. Проект «Сприяння проведенню децентралізації у Чернігівській області

шляхом  обміну  досвідом» Чернігівською  міською  громадською  організацією
«Юридична  клініка  «Бона  менте»  реалізовано  в  повному  обсязі  (Результати
голосування: «за» – 6; «проти» – 0; «утримались» – 0).

2.  Проект  «Моніторинг  думки  населення  про  суспільно-політичну  та
соціально-економічну  ситуацію  в  Чернігівській  області» реалізований
Чернігівським  обласним  осередком  Всеукраїнської  громадської  організації
«Ліга  соціальних  працівників  України»  в  повному  обсязі  (Результати
голосування: «за» – 6; «проти» – 0; «утримались» – 0). 

3. Проект «Створення музейної кімнати «Молодь у революційних подіях:
1917-1920--2014-2017  рр.» реалізований  Громадською  організацією
Чернігівська міська організація Суспільної Служби України в повному обсязі
(Результати голосування: «за» – 6; «проти» – 0; «утримались» – 0). 

4.  Проект  «Обласний  художній  медіа-конкурс  «Моя  Україна     –  єдина
країна!» реалізований  Міською  громадською  організацією  «Асоціація
безперервної  фахової  освіти  «АТЕНЕУМ»  в  повному  обсязі  (Результати
голосування: «за» – 5; «проти» – 0; «утримались» – 1). 

5. Проект «Чому важливо писати про децентралізацію – місія журналіста
у  реформі»  реалізований  громадською  організацією Асоціація  регіональних
засобів масової інформації в повному обсязі (Результати голосування: «за» – 6;
«проти» – 0; «утримались» – 0). 

Подорван
Андрій Федорович
Легейда
Олена Вікторівна 
Антошин
Вадим Леонідович
Мироненко
Ірина Юріївна
Журман
Сергій Миколайович
Проскуріна
Наталія Павлівна
Пущенко
Павло Михайлович

Протокол оформлено Департаментом 
інформаційної діяльності та комунікацій 
з громадськістю облдержадміністрації
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