
Проект 

 

Звіт про виконання у 2016 році обласної Програми сприяння розвитку 

інститутів громадянського суспільства на 2016—2020 роки  

«Чернігівська громада» 

10 вересня 2015 року рішенням двадцять восьмої сесії Чернігівської 

обласної ради шостого скликання затверджено обласну Програму сприяння 

розвитку інститутів громадянського суспільства на 2016—2020 роки 

«Чернігівська громада» (далі — Програма).  

Фінансування Програми передбачалося здійснювати за рахунок коштів 

обласного бюджету та за рахунок інших джерел, не заборонених 

законодавством. Відповідальним виконавцем та розпорядником коштів за 

реалізацію Програми відповідно до Паспорту програми є Департамент 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів з обласного бюджету, необхідних для 

реалізації Програми складає 2 490,0 тис. гривень.  

На виконання обласної Програми сприяння розвитку інститутів 

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

Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації організована робота щодо проведення конкурсів з 

визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами 

громадянського суспільства, на виконання (реалізацію) яких надається фінансова 

підтримка з обласного бюджету. У зв’язку зі змінами в законодавстві в цьому 

році приймались конкурсні заявки як на 2016, так і на 2017 рік.  

Протягом квітня 2016 року прийнято 9 конкурсних пропозицій від 

8 громадських організацій на фінансування у 2016 році. За результатами 

конкурсного відбору визначено переможцями 5 інститутів громадянського 

суспільства. Для реалізації їх проектів з обласного бюджету у 2016 році виділено 

69 4тис. гривень.  

На 2017 рік від інститутів громадянського суспільства отримано 

8 конкурсних пропозицій. Ведеться робота щодо їх вивчення та опрацювання. 

Ще одним напрямком діяльності Програми сприяння розвитку 

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

розвиток волонтерського руху та благодійництва та проведення щорічного 

обласного конкурсу «Благодійник року» імені меценатів Тарновських. Для 

реалізації цього заходу у 2016 році використані кошти в сумі 20,6 тис. гривень. 

Протягом 2016 року Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю облдержадміністрації, інші структурні підрозділи 

облдержадміністрації, Громадська рада при облдержадміністрації, представники 

ІГС забезпечували виконання заходів обласної Програми сприяння розвитку 

інститутів громадянського суспільства на 2016—2020 роки «Чернігівська 

громада» відповідно до додатку напрямів діяльності та заходів даної Програми 

(додається). 

Додаток: на 6 арк. 

 

Департамент інформаційної діяльності та  

комунікацій з громадськістю облдержадміністрації 
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Додаток 

Інформація про виконання заходів обласної  

Програми сприяння розвитку громадянського суспільства на 2016-2020 роки «Чернігівська громада» 

№ 

з/п 

Напрями 

діяльності 
Перелік заходів Програми 

Виділено коштів  
(тис. грн) 

Виконання / досягнуті показники  

1.  Вивчення стану 

розвитку 

громадянського 

суспільства в 

області. Вивчення 

суспільної думки 

жителів області 

Збір та аналіз інформації про 

суспільно-політичну ситуацію в 

області 

- Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю ОДА проводиться постійний збір та аналіз інформації 

про суспільно-політичну ситуацію в області (щоденний, щонедільний, 

щомісячний та річний). Таким чином отримуються достовірні 

матеріали щодо основних тенденцій суспільно-політичного життя 

області та проблемних питань, що турбують громадян. 

Крім того, здійснюється щоденний моніторинг місцевих та 

центральних ЗМІ, Інтернет-простору, соціальних медіа. 

Проведення соціологічних 

опитувань, фокусних груп, 

експертних опитувань 

Передбачено 

50,0 тис. грн,  

у 2016 році кошти не 

виділялись  

Моніторинг ЗМІ, Інтернет-

простору, соціальних медіа 

- 

2.  Налагодження 

ефективних 

механізмів 

комунікації між 

органами 

виконавчої влади, 

місцевого 

самоврядування та 

інститутами 

громадянського 

суспільства 

Залучення інститутів 

громадянського суспільства до 

розроблення нормативно-

правових актів з питань 

реформування економіки 

області, галузей освіти, охорони 

здоров’я  

- Вдосконалювалася практика проведення місцевими органами 

виконавчої влади області всіх рівнів обов’язкових консультацій з 

громадськістю під час розроблення нормативних актів та інших 

документів, що мають важливе суспільне значення. 

За 2016 рік проведено 101 консультацію з громадськістю, зокрема, 

обговорено 60 проектів рішень та проектів нормативно-правових 

актів, з них – 14 проектів розпоряджень голови ОДА, 13 проектів 

звітів щодо стану виконання обласних цільових програм, 11 проектів 

регіональних програм, 4 проекти планів заходів.  

У липні 2016 року створено Координаційну раду з питань сприяння 

розвитку громадянського суспільства при ОДА.  

9 вересня та 9 листопада проведено два засідання Координаційної 

ради. Зокрема, розглянуто пропозиції до плану заходів щодо реалізації 

в області Національної стратегії сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні у 2016—2017 роках, які надійшли від інститутів 

громадянського суспільства та органів виконавчої влади.  

Представники інститутів громадянського суспільства входять до 

складу консультативно-дорадчих органів облдержадміністрації, її 

структурних підрозділів. 

Проведено навчання з працівниками структурних підрозділів 

облдержадміністрації, відповідальними за проведення консультацій з 

громадськістю (14 січня). 

Залучення інститутів 

громадянського суспільства до 

роботи у складі оргкомітетів, 

експертних та робочих груп, 

консультативно-дорадчих 

органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування 

- 

Проведення навчальних 

тренінгів, семінарів, навчань 

для державних службовців, 

посадових осіб місцевого 

самоврядування, представників 

ІГС щодо ефективних 

комунікацій, громадських 

експертиз та антикорупційних 

Передбачено 

20,0 тис. грн,  

у 2016 році кошти не 

виділялись 
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№ 

з/п 

Напрями 

діяльності 
Перелік заходів Програми 

Виділено коштів  
(тис. грн) 

Виконання / досягнуті показники  

громадських експертиз  

3.  Створення 

належних умов для 

розвитку інститутів 

громадянського 

суспільства, 

реалізації їх прав 

на участь у 

формуванні 

державної 

політики. 

Підтримка 

статутної 

діяльності 

інститутів 

громадянського 

суспільства 

Створення ресурсного центру 

сприяння діяльності інститутів 

громадянського суспільства 

 

За рахунок 

написання спільних 

проектів 

Ресурсний центр сприяння діяльності інститутів громадянського 

суспільства у 2016 році не створено. 

Протягом 2016 року забезпечено роботу Громадської ради при 

облдержадміністрації (до її складу на кінець року входило 103 

представники інститутів громадянського суспільства області).  

24 лютого на засіданні Громадської ради обговорено стан медичної 

галузі області та напрями її реформування, а також розглянуто 

звернення Чернігівського обласного об’єднання організації 

роботодавців «Сіверщина» щодо конфлікту з ПАТ 

«Чернігівобленерго».  

25 травня на засіданні Громадської ради у форматі зборів 

обговорено проект звернення до Чернігівського міського голови, 

депутатів Чернігівської міської ради щодо запровадження мораторію 

(до кінця 2016 року) на прийняття  рішень щодо передачі у приватну 

власність, надання в оренду та зміни цільового призначення 

земельних ділянок в межах територій комунального закладу РЛП 

«Ялівщина», звернення до голови облдержадміністрації, Кабінету 

Міністрів України про загрозу банкрутств автоперевізників, які 

здійснюють внутрішньообласні перевезення, у зв’язку з відсутністю 

коштів на компенсацію перевезень пільгових категорій населення, а 

також питання відновлення у м. Чернігові можливості отримання 

послуг з оформлення експортно-імпортних вантажів за принципом 

«єдиного офісу» та питання створення робочої групи Громадської 

ради щодо створення РЛП «Кордівка». 

16 листопада під час засідання Громадської ради у форматі зборів 

обрано членів Громадської ради до складу ініціативної групи з 

організації установчих зборів з обрання нового складу Громадської 

ради при облдержадміністрації, обговорено підсумки роботи 

Громадської ради та пропозиції щодо підвищення ефективності її 

діяльності. 

23 лютого, 21 березня, 23 травня та 27 вересня з головами комітетів 

Громадської ради провів зустрічі голова облдержадміністрації 

В. Куліч, обговорено налагодження співпраці облдержадміністрації та 

Забезпечення підтримки 

діяльності Громадської ради 

при облдержадміністрації 

Передбачено 

20,0 тис. грн,  

у 2016 році кошти не 

виділялись 

 

Сприяння у проведенні 

інститутами громадянського 

суспільства громадського 

моніторингу, здійснення 

громадської експертизи 

діяльності органів виконавчої 

влади та місцевого 

самоврядування 
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№ 

з/п 

Напрями 

діяльності 
Перелік заходів Програми 

Виділено коштів  
(тис. грн) 

Виконання / досягнуті показники  

Проведення конкурсу проектів, 

в тому числі соціального 

спрямування, серед інститутів 

громадянського суспільства  

Передбачено 

300,0 тис. грн, 

виділено 69,4 

тис. грн 

 

інститутів громадянського суспільства, актуальні питання 

життєдіяльності області.  

За підсумками зустрічі 27 вересня головою ОДА підписано 

відповідне доручення, яким передбачено надання Громадській раді 

інформацій з актуальних питань життєдіяльності області, організації 

співпраці структурних підрозділів облдержадміністрації та 

громадськості.  

16 березня відбулося засідання голів комітетів Громадської ради, 

участь в якому взяла заступник голови — керівник апарату 

облдержадміністрації Н. Романова.  

За участі представників Громадської ради 10 лютого відбулося 

засідання за «круглим столом» на тему «Особливості реформування 

адміністративно-територіального устрою Чернігівської області 

(економічний та освітянський аспекти)». 11 лютого учасники 

«круглого столу» обговорили питання роботи автоперевізників 

області в умовах зміни бюджетного законодавства щодо компенсації 

витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян. 1 квітня 

проведено засідання за «круглим столом» на тему «Обговорення 

формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій та забезпечення біозахисту у житлово-

комунальному господарстві». Учасники засідання обговорили процес 

формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій, складовою яких є витрати на дезінсекцію 

та дератизацію, та питання забезпечення контролю за якістю послуг. 

Працювала робоча група з моніторингу діяльності та підготовки 

пропозицій щодо подальшого функціонування комунального закладу 

«Регіональний ландшафтний парк «Ялівщина» Чернігівської обласної 

ради та Робоча громадська експертна група по відпрацюванню 

фінансових, соціальних, територіальних та структурних аспектів 

Стратегії реформування медичної галузі на Чернігівщині, створені за 

ініціативи Громадської ради при облдержадміністрації. 

22 листопада облдержадміністрацією створено ініціативну групу з 

підготовки установчих зборів інститутів громадянського суспільства з 

обрання нового складу Громадської ради при облдержадміністрації. 

Відбулися два засідання ініціативної групи, під час яких визначено 

Проведення спільних 

просвітницьких заходів 

(конференцій, семінарів, 

круглих столів тощо) за участю 

представників органів 

виконавчої влади, місцевого 

самоврядування, інститутів 

громадянського суспільства 

- 
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№ 

з/п 

Напрями 

діяльності 
Перелік заходів Програми 

Виділено коштів  
(тис. грн) 

Виконання / досягнуті показники  

дату проведення установчих зборів (23 лютого 2017 року) та 

затверджено порядок подання заяв для участі в установчих зборах. 

Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю ОДА проведено конкурс з визначення програм 

(проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського 

суспільства, на виконання (реалізацію) яких надається фінансова 

підтримка з обласного бюджету. Попередньо Департаментом 

проведено навчання для представників громадських організацій 

області щодо підготовки проектів.  

Конкурсні заявки приймалися на 2016 та 2017 роки. Відповідно, їх 

реалізація та фінансування – у 2016 та 2017 роках. 

На 2016 рік прийнято 9 конкурсних пропозицій від 8 громадських 

організацій, на 2017 рік – 8 проектів від 6 інститутів громадянського 

суспільства. За результатами конкурсного відбору переможцями 

визначені по 5 конкурсних пропозицій на кожен рік. 

У 2016 році реалізовані такі проекти:  

 «Створення музейної кімнати «Молодь у революційних подіях: 

1917-1920--2014-2017 рр.» Чернігівської міської організації 

Суспільної Служби України (14650 гривень); 

 «Сприяння проведенню децентралізації у Чернігівській області 

шляхом обміну досвідом» Чернігівської міської громадської 

організації «Юридична клініка «Бона менте» (15355 гривень); 

 «Чому важливо писати про децентралізацію – місія журналіста у 

реформі» Асоціації регіональних засобів масової інформації (13700 

гривень); 

 «Обласний художній медіа-конкурс «Моя Україна – єдина 

країна!» міської громадської організації «Асоціація безперервної 

фахової освіти «АТЕНЕУМ» (9700 гривень); 

 «Моніторинг думки населення про суспільно-політичну та 

соціально-економічну ситуацію в Чернігівській області» 

Чернігівського обласного осередку Всеукраїнської громадської 

організації «Ліга соціальних працівників України» (15990 гривень). 

4.  Розвиток 

волонтерського 

Сприяння розвитку 

громадських ініціатив з питань 

- Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю ОДА надає інформаційну та організаційну підтримку 
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руху та 

благодійництва  

розвитку волонтерського руху об’єднанням громадян, які займаються волонтерською діяльністю. 
Зокрема, громадському об’єднанню «Єдиний волонтерський центр» у 
проведенні презентацій та інших публічних акцій. 

Інформація про їх діяльність, проекти соціального спрямування 
поширювалась у ЗМІ та Інтернет-просторі області. 

Структурними підрозділами облдержадміністрації забезпечується 
залучення представників ІГС до волонтерського руху.  

Так, 5 грудня 2016 року за участю громадськості відбулось 
засідання організаційного комітету з проведення обласного конкурсу 
«Благодійник року» імені меценатів Тарновських. Було розглянуто 
пропозиції щодо номінантів конкурсу, визначено переможців. 

Урочисте вшанування лауреатів конкурсу відбулось 9 грудня 
2016 року у приміщенні Чернігівського літературно-меморіального 
музею-заповідника М. М. Коцюбинського. 

Проведення навчальних 

тренінгів, семінарів, навчань, 

форумів для волонтерських 

організацій 

Передбачено 

50,0 тис. грн,  

у 2016 році кошти не 

виділялись 

Проведення щорічного 

обласного конкурсу 

«Благодійник року» імені 

меценатів Тарновських 

Передбачено 

10,0 тис. грн, 

профінансовано 

20,6 тис. грн. 

5.  Залучення 

інститутів 

громадянського 

суспільства до 

надання соціальних 

послуг 

Проведення органами 

виконавчої влади та місцевого 

самоврядування спільних з 

інститутами громадянського 

суспільства заходів щодо 

надання соціально-побутових, 

психологічних, соціально-

педагогічних, соціально-

медичних, соціально-

економічних, юридичних, 

інформаційних послуг 

- У 2016 році надано сприяння об’єднанням громадян у проведенні 

заходів, а саме:  

 Чернігівському обласному відділенню «Всеукраїнської мережі 

ЛЖВ» — засідання за «круглим столом» на тему «Соціальні програми 

економічної самостійності. Необхідність та перспективи» (26 січня) та 

засідання за «круглим столом» за результатами проекту «Школа 

пацієнта по соціальному супроводу людей, які живуть зі ВІЛ, 

інтегрованої з Програмою «Майстерня можливостей», де було 

презентовано пілотну соціальну програму в контексті формування 

відповіді на епідемію ВІЛ (серпень); 

- ГО «Громадський інформаційний простір» — у налагоджені роботи 

громадської платформи «Люди допомагають людям» (травень). 

6.  Сприяння  

залученню 

інститутів 

громадянського 

суспільства до 

формування, 

моніторингу та 

реалізації 

державної 

Посилення громадського 

контролю за прийняттям 

рішень органами виконавчої 

влади та місцевого 

самоврядування, зокрема 

шляхом запровадження 

механізму попереднього 

громадського обговорення 

суспільно важливих рішень 

- Органи виконавчої влади області всіх рівнів під час розроблення 

нормативних актів та інших документів, що мають важливе суспільне 

значення, проводять обов’язкові консультації з громадськістю. 

Для підвищення прозорості влади та покращення доступу громадян 

до інформації на офіційному веб-сайті облдержадміністрації діє 

рубрика «Доступ до публічної інформації», в якій, зокрема, розміщено 

нормативно-правові акти стосовно доступу до публічної інформації, 

розпорядження голови облдержадміністрації, зразки оформлення 

інформаційних запитів, форму електронного запиту на отримання 
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антикорупційної 

політики 

Прийняття у співпраці з 

інститутами громадянського 

суспільства плану заходів щодо 

комплексного розв’язання 

проблеми толерантного 

ставлення населення до 

корупції, орієнтованого на різні 

соціальні та вікові групи 

- публічної інформації, інші корисні для громадян матеріали. 

Проведено виїзні громадські приймальні голови 

облдержадміністрації В. Куліча спільно з керівниками 

правоохоронних органів, Державної фіскальної служби в області та 

обласного військового комісаріату: 9 червня – у Ніжині, 21 червня – 

Мені, 5 липня – Прилуках, 9 грудня – Сновську. Зокрема, 

обговорювалися питання корупції та зловживань в органах влади 

різних рівнів. 

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 03.06.2016 № 306 

затверджено антикорупційну програму в Чернігівській обласній 

державній адміністрації. На виконання програми вживаються заходи 

щодо роз’яснення серед державних службовців облдержадміністрації 

та її структурних підрозділів заборон і обмежень, встановлених 

антикорупційним законодавством, та передбачену законом 

відповідальність за корупційні правопорушення та правопорушення, 

пов’язані з корупцією.  

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 

№ 706 «Питання запобігання та виявлення корупції» в обласній 

державній адміністрації, її структурних підрозділах, 

райдержадміністраціях призначені (уповноважені) особи з питань 

запобігання та виявлення корупції.  

19 січня на засіданні Колегії ОДА розглянуто пропозиції за 

результатами громадських експертиз діяльності департаментів ОДА: 

соціального захисту населення; культури і туризму, національностей 

та релігій, Управління охорони здоров’я облдержадміністрації, 

проведених Антикорупційною Громадською Спілкою «СОВІСТЬ» у 

2015 році. Прийнято відповідні рішення щодо їх реалізації.  

Громадські експертизи діяльності облдержадміністрації у 2016 році 

не проводилися. 

Проведення інформаційних та 

просвітницьких заходів, 

спрямованих на формування у 

населення несприйняття 

корупції як способу розв’язання 

проблеми, а також підвищення 

рівня правової свідомості 

населення в сфері подолання 

корупційних проявів, 

проведенні антикорупційної 

експертизи нормативно-

правових актів 

- 

Сприяння у проведенні 

інститутами громадянського 

суспільства антикорупційної 

експертизи проектів 

нормативно-правових актів, в 

тому числі органів виконавчої 

влади та місцевого 

самоврядування 

- 

 
 


