
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 2017 році

11 січня 2017 року,
зала засідань Департаменту 

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

спеціаліста  –  юрисконсульта  відділу  взаємодії  з  громадськими об’єднаннями
управління  з  питань  внутрішньої  політики  та  зв’язків  з  громадськістю
Департаменту  інформаційної  діяльності  та  комунікацій  з  громадськістю
облдержадміністрації Кривенко К.В. 

Відсутні: 
2 члени комісії: Журман С.М., Пущенко П.М.
Засідання  проводив  голова  конкурсної  комісії,  директор  Департаменту

інформаційної  діяльності  та  комунікацій  з  громадськістю  облдержадміністрації
Подорван А.Ф. 

Порядок денний:
1. Вступна частина. 
2. Фінансування  проектів  інститутів  громадянського суспільства  (ІГС)

в 2017 році.
3. Визначення переможців конкурсу. 
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.
Нагадав  рейтинг конкурсних пропозицій ІГС на 2017 рік.  Повідомив,  що на
даний  час  2  заявки  відкликані.  Таким  чином,  залишилось  6  конкурсних
пропозицій від 5 ІГС.

Ухвалили:
Погодити порядок денний засідання. (Результати голосування: «за» – 6;

«проти» – 0; «утримались» – 0).



2. Фінансування  проектів  інститутів  громадянського  суспільства  
в 2017 році.

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

інформаційної  діяльності  та  комунікацій  з  громадськістю
облдержадміністрації

Повідомив, що на 2017 рік з обласного бюджету для реалізації проектів
інститутів  громадянського  суспільства  відповідно  до  обласної  Програми
сприяння розвитку інститутів  громадянського суспільства  на  2016-2020  роки
«Чернігівська громада» виділено 130 тисяч гривень. Бюджет проектів, поданих
на конкурс складає – біля 90 тисяч гривень. 

Слухали:
Антошин В.Л., член конкурсної комісії
Запропонував оголосити додатковий збір конкурсних пропозицій. 

Слухали:
Кривенко К.В., головний спеціаліст – юрисконсульт відділу взаємодії з

громадськими об’єднаннями управління з питань внутрішньої політики та
зв’язків  з  громадськістю  Департаменту  інформаційної  діяльності  та
комунікацій з громадськістю ОДА 

Пояснила, що оголошення додаткового збору конкурсних пропозицій на
цьому  етапі  конкурсу  суперечить  вимогам  Порядку  проведення  конкурсу,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049.

Слухали:
Проскуріна Н.П., член конкурсної комісії
Поцікавилась,  куди  підуть  кошти,  виділені  з  обласного  бюджету  на

проведення конкурсу проектів у 2017 році?

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

інформаційної  діяльності  та  комунікацій  з  громадськістю
облдержадміністрації

Запропонував  залишок  коштів  використати  для  фінансування  інших
заходів  обласної  Програми  сприяння  розвитку  інститутів  громадянського
суспільства на 2016-2020 роки «Чернігівська громада». 

Слухали:
Антошин В.Л., член конкурсної комісії
Запропонував  спрямувати  невикористані  кошти,  виділені  з  обласного

бюджету на проведення конкурсу проектів у 2017 році, на фінансування заходів,
пов’язаних з роботою Громадської ради при облдержадміністрації.
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Слухали:
Проскуріна Н.П., член конкурсної комісії
Запропонувала  також  спрямувати  невикористані  кошти,  виділені  з

обласного  бюджету  на  проведення  конкурсу  проектів  у  2017  році,  на
фінансування заходів, пов’язаних з проведенням конкурсу «Благодійник року».

Ухвалили:
Невикористані  кошти,  виділені  з  обласного  бюджету  відповідно  до

обласної  Програми сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства
на 2016-2020 роки «Чернігівська громада» на проведення конкурсу проектів ІГС
у 2017 році, спрямувати на фінансування інших заходів зазначеної Програми.
При цьому їх використання погоджувати з конкурсною комісією 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 2017 році (Результати голосування: «за» – 6; «проти» – 0;
«утримались» – 0).

3. Визначення переможців конкурсу.

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

інформаційної  діяльності  та  комунікацій  з  громадськістю
облдержадміністрації

Запропонував  членам  комісії  встановити  прохідний  бал  для  конкурсних
пропозицій. Нагадав,  що відповідно до вимог Порядку проведення конкурсу,
затвердженого постановою КМУ від 12.10.2011 № 1049,  у разі  встановлення
прохідного балу до рейтингу конкурсних пропозицій включаються конкурсні
пропозиції,  що  набрали  суму  балів,  яка  дорівнює  прохідному  балу  або
перевищує його.

Ухвалили: 
1.  Встановити  прохідний  бал  для  проектів-переможців  конкурсу  з

визначення  програм  (проектів,  заходів),  розроблених  інститутами
громадянського  суспільства,  на  виконання  (реалізацію)  яких  надається
фінансова підтримка з обласного бюджету в 2017 році – 100 балів. (Результати
голосування: «за» – 6; «проти» – 0; «утримались» – 0).

2. Переможцями конкурсу на 2017 рік визначити наступні ІГС:
1. ІГС:  Асоціація  регіональних  засобів  масової  інформації,  проект

«Реформа комунальних ЗМІ: як розвивати місцеву газету?» (131 бал).
2. ІГС:  Чернігівський  обласний  осередок  Всеукраїнської  громадської

організації  «Ліга  соціальних  працівників  України»,  проект  «Дослідження
динаміки  думки  населення  області  щодо  суспільно-політичної  та  соціально-
економічної  ситуації  в  Чернігівській  області  протягом 2016-2017 років» (128
балів).
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3. ІГС:  Молодіжна громадська організація  «Центр прогресивної  молоді
«Апельсин», проект «Літературні родинні читання «Словограй» (123 бали).

4. ІГС:  Міська громадська організація  «Асоціація  безперервної  фахової
освіти «АТЕНЕУМ», проект «Обласний художній медіа-конкурс «Моя Україна –
єдина країна!» (116 балів).

5. ІГС:  Чернігівська  міська  громадська  організація  «Юридична  клініка
«Бона менте», проект «Формування коректного та неупередженого ставлення до
соціально вразливих верств населення через ЗМІ» (101 бал).

(Результати голосування: «за» – 6; «проти» – 0; «утримались» – 0).

Слухали:
Проскуріна Н.П., член конкурсної комісії
Запропонувала  зобов’язати  ІГС  під  час  реалізації  проектів  особисто

інформувати  електронною  поштою  всіх  членів  конкурсної  комісії  про
проведення заходів їх проектів. 

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

інформаційної  діяльності  та  комунікацій  з  громадськістю
облдержадміністрації

Запропонував  членам  комісії  вибрати  проект  з  числа  переможців  для
проведення моніторингу заходів з його виконання.

Ухвалили:
1.  Зобов’язати  ІГС  під  час  реалізації  проектів  особисто  інформувати

електронною поштою всіх  членів  конкурсної  комісії  про проведення  заходів
проектів. (Результати голосування: «за» – 6; «проти» – 0; «утримались» – 0).

2.  Легейді О.В.  підготувати  список-закріплення  членів  комісії  за
проектами-переможцями конкурсу для проведення моніторингу їх реалізації (з
урахуванням  побажань  членів  комісії).  (Результати  голосування:  «за»  –  6;
«проти» – 0; «утримались» – 0).

Подорван
Андрій Федорович
Легейда
Олена Вікторівна 
Антошин
Вадим Леонідович
Жимолостнова
Світлана Кузьмінічна
Мироненко
Ірина Юріївна
Проскуріна
Наталія Павлівна

Протокол оформлено Департаментом 
інформаційної діяльності та комунікацій 
з громадськістю облдержадміністрації
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