
Протокол №1 

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 надаватиметься підтримка за рахунок коштів 

обласного бюджету в 2018 році 
 

23 травня 2017 року, 

зала засідань Департаменту  
 

Присутні:  
7 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:  

3 члени конкурсної комісії: Подорван А.Ф., Проскуріна Н.П., 

Пущенко П.М.  

Засідання проводила секретар конкурсної комісії, головний спеціаліст 

відділу інформаційної та видавничої діяльності управління інформаційної 

діяльності та видавничої справи Департаменту інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю облдержадміністрації Легейда О.В.  
 

Порядок денний: 

1. Про конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених 

інститутами громадянського суспільства, на виконання (реалізацію) яких 

надаватиметься фінансова підтримка з обласного бюджету в 2018 році. 

2. Затвердження регламенту роботи конкурсної комісії. 

3. Щодо з’ясування конфлікту інтересів у членів конкурсної комісії. 

4. План роботи конкурсної комісії. 

5. Розгляд поданих конкурсних пропозицій, їх індивідуальна оцінка за 

визначеними критеріями та допуск до ІІ етапу конкурсу. 

6. Про терміни і форму проведення відкритого захисту конкурсних 

пропозицій, їх індивідуального оцінювання та формування рейтингу. 

7. Різне. 
 

1. Про конкурс з визначення програм (проектів, заходів), 

розроблених інститутами громадянського суспільства, на виконання 

(реалізацію) яких надаватиметься фінансова підтримка з обласного 

бюджету в 2018 році. 
 

Слухали:  

Легейда О. В., секретар конкурсної комісії, головний спеціаліст 

Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації  
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Коротко проінформувала членів комісії про роботу Департаменту як 

організатора конкурсу, зокрема щодо збору та опрацювання конкурсних 

пропозицій, які подали ІГС для участі в конкурсі. 

Зокрема, зазначила, що Департаментом інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю ОДА отримано 8 проектів від 7 громадських 

організацій. Документи в пакетах деяких конкурсних пропозицій були 

доопрацьовані після закінчення визначеного терміну.  

Запропонувала затвердити порядок денний засідання.  
 

Ухвалили:  

Затвердити порядок денний. Інформацію взяти до відома. (Результати 

голосування: «за» – 7; «проти» – 0; «утримались» – 0). 
 

2. Затвердження регламенту роботи конкурсної комісії. 
 

Слухали: 

Легейда О. В., секретар конкурсної комісії, головний спеціаліст 

Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації  

Ознайомила присутніх з текстом запропонованого проекту регламенту 

роботи конкурсної комісії. 
 

Ухвалили:  
Прийняти запропонований проект регламенту роботи конкурсної комісії.  

(Результати голосування: «за» – 7; «проти» – 0; «утримались» – 0). 
 

3. Щодо з’ясування конфлікту інтересів у членів комісії. 
 

Слухали: 

Кривенко К.В., головний спеціаліст – юрисконсульт Департаменту 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації 

Ознайомила присутніх з вимогами п. 8 Порядку проведення конкурсу з 

визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами 

громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається 

фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 12.10.2011 № 1049 (зі змінами) та Закону України «Про запобігання 

корупції», наголосивши на обов’язковості повідомлення членами комісії про 

виникнення конфлікту інтересів та про можливі наслідки, у випадку 

неповідомлення про його виникнення. 
 

Слухали: 

Легейда О. В., секретар конкурсної комісії, головний спеціаліст 

Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації  

Запропонувала членам комісії висловитися стосовно наявності в них 

конфлікту інтересів щодо конкурсних пропозицій. 
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Ухвалили:  

Відсутні випадки конфлікту інтересів у присутніх на засіданні членів 

конкурсної комісії. (Результати голосування: «за» – 7; «проти» – 0; 

«утримались» – 0) 
 

4. План роботи конкурсної комісії. 
 

Слухали: 

Легейда О. В., секретар конкурсної комісії, головний спеціаліст 

Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації  

Ознайомила присутніх з проектом орієнтовного плану-графіку роботи 

конкурсної комісії. 
 

Ухвалили:  
Прийняти запропонований проект орієнтовного плану-графіку роботи 

конкурсної комісії. (Результати голосування: «за» – 7; «проти» – 0; 

«утримались» – 0). 
 

5. Розгляд поданих конкурсних пропозицій, їх індивідуальна оцінка 

за визначеними критеріями та допуск до ІІ етапу конкурсу. 
 

Слухали: 

Легейда О. В., секретар конкурсної комісії, головний спеціаліст 

Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації  

Нагадала присутнім вимоги до конкурсних пропозицій ІГС, визначені 

нормативними документами законодавства. 

Проінформувала присутніх про конкурсні пропозиції, подані ІГС, їх 

відповідність встановленим технічним вимогам.  

1. ІГС: Асоціація регіональних засобів масової інформації; проект: 

«Децентралізація у медіа: доступно, достовірно, актуально». 
 

Слухали: 

Журман С. М., член комісії, депутат обласної ради, голова постійної 

комісії обласної ради з питань освіти, науки, культури та інформаційної 

сфери 

Поцікавився, чи є дана конкурсна пропозиція продовженням проекту 

«Чому важливо писати про децентралізацію – місія журналіста у реформі», 

реалізований даною громадською організацією у 2016 році? 
 

Слухали: 

Легейда О. В., секретар конкурсної комісії, головний спеціаліст 

Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації  

Запропонувала, з’ясувати зазначене питання під час ІІ туру конкурсу, 

оскільки автори даного проекту не брали участі у засіданні. 
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Ухвалили:  

Допустити конкурсну пропозицію для участі в ІІ етапі конкурсу. 

(Результати голосування: «за» – 7; «проти» – 0; «утримались» – 0). 
 

2. ІГС: Міська громадська організація «Асоціація безперервної фахової 

освіти «АТЕНЕУМ»; проект «Чернігівці в Українській Революції».  
 

Слухали: 

Ясенчук О. А., координатор проекту 

Коротко поінформував присутніх про цілі та мету даного проекту. 
 

Ухвалили:  

Допустити конкурсну пропозицію для участі в ІІ етапі конкурсу. 

(Результати голосування: «за» – 7; «проти» – 0; «утримались» – 0). 
 

3. ІГС: Громадська організація «Громадське телебачення: Чернігів»; 

проект «Разом за життя». 
 

Ухвалили:  

Допустити конкурсну пропозицію для участі в ІІ етапі конкурсу. 

(Результати голосування: «за» – 7; «проти» – 0; «утримались» – 0). 
 

4. ІГС: Громадська організація «Громадське телебачення: Чернігів»; 

проект «Реформа медицини стосується кожного!». 
 

Ухвалили:  

Допустити конкурсну пропозицію для участі в ІІ етапі конкурсу. 

(Результати голосування: «за» – 7; «проти» – 0; «утримались» – 0). 
 

5. ІГС: Громадська організація «Громадський центр «ЧАС»; проект 

«Госпітальні округи: крок вперед чи назад?». 
 

Ухвалили:  

Допустити конкурсну пропозицію для участі в ІІ етапі конкурсу. 

(Результати голосування: «за» – 7; «проти» – 0; «утримались» – 0). 
 

6. ІГС: Громадська організація «Чернігів Європейський»; проект 

«Історичний квест «Патріоти Чернігівщини». 
 

Ухвалили:  

Допустити конкурсну пропозицію для участі в ІІ етапі конкурсу. 

(Результати голосування: «за» – 7; «проти» – 0; «утримались» – 0). 
 

7. ІГС: Новгород-Сіверська районна громадська організація «Княжий 

ГРАД»; проект «Living lesson» (живий урок). 
 

Слухали: 

Жимолостнова С.К., член конкурсної комісії, член Громадської ради 

при облдержадміністрації, голова профкому профспілкової організації 

«Чернігівська профспілка підприємців „Єдність”»  
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Поцікавилась, чому в конкурсі не беруть участь інститути 

громадянського суспільства з інших районів, а в основному з міста Чернігова? 
 

Слухали: 

Легейда О. В., секретар конкурсної комісії, головний спеціаліст 

Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації  

Поінформувала присутніх, що оголошення про проведення конкурсу 

розміщається на офіційному сайті обласної державної адміністрації (як на 

тематичній сторінці так і на головній – декілька разів), розсилається на 

регіональні ЗМІ та електронні адреси всіх громадських організацій області. 

Крім того, інформація про конкурс доводиться до представників місцевих 

органів влади та громадськості під час навчальних семінарів, інших заходів за 

участі працівників Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю облдержадміністрації.  
 

Ухвалили:  

Допустити конкурсну пропозицію для участі в ІІ етапі конкурсу. 

(Результати голосування: «за» – 7; «проти» – 0; «утримались» – 0). 
 

8. ІГС: Громадська організація «Епоха свідомості»; проект соціально-

психологічної реінтеграції жінок, що перебувають у конфлікті із законом 

«Калиновою дорогою змін». 
 

Слухали: 

Котеленець О.О., координатор проектору  

Коротко поінформував присутніх про цілі та мету даного проекту. Також 

конкретизував цільову аудиторію його реалізації. 
 

Ухвалили:  

Допустити конкурсну пропозицію для участі в ІІ етапі конкурсу. 

(Результати голосування: «за» – 7; «проти» – 0; «утримались» – 0). 
 

6. Про терміни і форму проведення відкритого захисту конкурсних 

пропозицій, їх індивідуального оцінювання та формування рейтингу. 
 

Слухали: 

Легейда О. В., секретар конкурсної комісії, головний спеціаліст 

Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації  

Запропонувала провести ІІ і ІІІ етапи конкурсу (відкритий захист 

конкурсних пропозицій та їх індивідуальне оцінювання) на ІІ засіданні 

конкурсної комісії у червні 2017 року. Члени комісії індивідуально 

оцінюватимуть проекти шляхом проставляння балів від 0 до 5 за визначеними 

критеріями. 

За результатами оцінювання буде складений рейтинг конкурсних 

пропозицій.  
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Ухвалили: погодити запропоновану схему та критерії оцінювання, за 

якими буде сформовано рейтинг конкурсних пропозицій та визначені 

переможці. (Результати голосування: «за» – 7; «проти» – 0; «утримались» – 0). 

 

Легейда 

Олена Вікторівна 

 

 

Мироненко 

Ірина Юріївна 

 

 

Адаменко 

Алла Миколаївна 

 

 

Москаленко 

Ігор Іванович 

 

 

Жимолостнова 

Світлана Кузьмінічна 

 

Журман 

Сергій Миколайович 

 

 

Пекуровська 

Олена Миколаївна 

 

 

 

Протокол оформлено Департаментом 

інформаційної діяльності та комунікацій 

з громадськістю облдержадміністрації 


