
ПРОТОКОЛ № 1 

засідання робочої групи з питань формування бюджетного запиту 

обласного бюджету на 2018 рік 

 

м. Чернігів 09 жовтня 2017 року 

 

Присутні члени робочої групи — 12: 

Подорван А. Ф. — директор Департаменту інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, 

голова робочої групи; 

Ясковець В. В. — головний спеціаліст сектору фінансування та 

бухгалтерського обліку Департаменту інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації, секретар робочої групи; 

Василюк О. В. — завідувач сектору фінансування та бухгалтерського 

обліку Департаменту інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю облдержадміністрації – 

головний бухгалтер; 

Сорокін В. В. — начальник відділу співпраці зі ЗМІ Департаменту 

інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю облдержадміністрації, секретар робочої 

групи; 

Ясковець Н. В. — головний спеціаліст відділу інформаційної та 

видавничої діяльності Департаменту інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації; 

Арсенич-Баран Г.В.  — голова Чернігівської обласної організації 

Національної спілки письменників України; 

Демиденко В.Ю. — голова комітету Громадської ради при ОДА з 

питань формування і реалізації державної політики, 

президент Антикорупційної Громадської Спілки 

«СОВІСТЬ»; 

Родимченко В.В.  — голова комітету Громадської ради при ОДА з 

інформації та комунікації, представник Громадської 

організації «Волонтерський Центр «Єдність»; 

Назаренко О.В. — голова Чернігівської обласної організації 

Національної спілки журналістів України, голова 

Асоціації регіональних засобів масової інформації; 

Чернякова О.К. — відповідальний секретар Чернігівської обласної 

організації Національної спілки журналістів України; 

Пузема К.В. — представник Чернігівської територіальної 

організації Радикальної партії Олега Ляшка; 

Потапенко О.М. — керівник розпорядника коштів нижчого рівня - 

директор Чернігівського обласного пошукового 

науково-редакційного центру. 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Вступне слово. 

2. Представлення проекту бюджетного запиту обласного бюджету 

Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації на 2018 рік. 

3. Представлення проекту кошторису видатків Комунального закладу 

«Чернігівський обласний пошуковий науково-редакційний центр» на 2018 рік. 

4. Обговорення зауважень і пропозицій до проекту бюджетного запиту 

обласного бюджету Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю облдержадміністрації на 2018 рік та проекту кошторису видатків 

Комунального закладу «Чернігівський обласний пошуковий науково-

редакційний центр» на 2018 рік. 

 

Головуючий на засіданні: Подорван А. Ф. — директор Департаменту 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, 

голова робочої групи. 

 

1. СЛУХАЛИ: Вступне слово та інформацію Подорвана А. Ф. про 

організаційні питання. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити проект порядку денного без змін. 

 

2. СЛУХАЛИ: Інформацію Подорвана А. Ф. про розроблений у 

Департаменті проект бюджетного запиту обласного бюджету на 2018 рік за 

Програмою сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства на 2016-

2020 роки «Чернігівська громада» та Програмою підтримки розвитку 

інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини на 2016-2020 роки. 

ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію Подорвана А. Ф. до відома. 

 

3. СЛУХАЛИ: інформацію Потапенко О.М. про діяльність Комунального 

закладу «Чернігівський обласний пошуковий науково-редакційний центр» та 

розроблений проект кошторису видатків на 2018 рік у сумі 1 мільйон 

401 тисяча 500 гривень. 

ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію Потапенко О.М. до відома. 

 

4. СЛУХАЛИ: Обговорення зауважень і пропозицій до проекту 

бюджетного запиту обласного бюджету Департаменту інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації на 2018 рік та 

проекту кошторису видатків Комунального закладу «Чернігівський обласний 

пошуковий науково-редакційний центр» на 2018 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Подорван А. Ф. проінформував про проведення соціологічних опитувань 

у восьми територіальних громадах, у 2017 році, що здійснювалось з метою 

вивчення настроїв населення до проведення реформ та після їх запровадження. 

Повідомив, що опитування охоплювало чотири територіальні громади, які 

реформувались у 2016 році та ті, що знаходились на шляху реформування у 



2017 році. В Програмі сприяння розвитку інститутів громадянського 

суспільства на 2016-2020 роки «Чернігівська громада» на проведення 

соціологічних опитувань, фокусних груп, експертних опитувань щорічно 

передбачається 50 тисяч гривень. Запропонував залишити потребу в коштах у 

проекті бюджетного запиту в розмірі 50 тисяч гривень. 

Чернякова О.К. наголосила на важливості фінансування навчальних 

тренінгів, форумів, семінарів для волонтерських організацій та запропонувала 

підтримати закладення потреби в коштах за цією статтею видатків у проекті 

бюджетного запиту обласного бюджету на 2018 рік у розмірі 50 тисяч гривень. 

Подорван А. Ф. проінформував про проведення конкурсу проектів для 

громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з обласного 

бюджету у 2017 році. Зазначив, що Програмою сприяння розвитку інститутів 

громадянського суспільства на 2016-2020 роки «Чернігівська громада» на 

проведення конкурсу проектів щорічно передбачається 300 тисяч гривень. За 

результатами проведеного конкурсу у 2017 році, потреба у коштах на 2018 рік 

за даною статтею видатків складає 200 тисяч гривень. Запропонував зменшити 

в проекті бюджетного запиту видатки на проведення конкурсу проектів до 200 

тисяч гривень. 

Арсенич-Баран Г.В. запропонувала збільшити у проекті бюджетного 

запиту на 2018 рік видатки на реалізацію завдання «Видання книг місцевих 

авторів» до 300 тисяч гривень. 

Василюк О. В. повідомила, що в обласній Програмі підтримки розвитку 

інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини на 2016-2020 роки на видання 

книг місцевих авторів передбачено лише 200 тисяч гривень. 

Чернякова О.К. запропонувала підтримати закладення в проект 

бюджетного запиту на 2018 рік видатків на проведення тренінгів, семінарів 

профконкурсів для журналістів. Висловила думку про необхідність проведення 

навчання з метою підвищення професійного рівня та розвитку молодих 

журналістів в області. 

Подорван А. Ф. повідомив, що в обласній Програмі підтримки розвитку 

інформаційної та видавничої сфер Чернігівщини на 2016-2020 роки 

передбачено 80 тисяч гривень на представлення книжкової продукції 

Чернігівщини, участь у виставкових заходах, проте фінансування даного 

напрямку не здійснювалось вже кілька років. Запропонував обговорити 

доцільність закладення потреби в коштах за цією статтею. 

Сорокін В. В. висловив думку про те, що залишити статтю видатків на 

представлення книжкової продукції Чернігівщини, участь у виставкових 

заходах в проекті бюджетного запиту на 2018 рік вбачається доцільним за 

умови зацікавленості та ініціативи письменників, авторів, громадськості, 

видавничих організацій області, як спосіб привернути увагу до творчості 

місцевих авторів. 

Арсенич-Баран Г.В. запропонувала підтримати закладення видатків на 

представлення книжкової продукції Чернігівщини, участь у виставкових 

заходах у проекті бюджетного запиту на 2018 рік у сумі 80 тисяч гривень. 

Родимченко В.В висловився за передбачення в проекті бюджетного 

запиту на 2018 рік видатків на організацію лекцій, семінарів з метою 



запобігання загрозам в інформаційній сфері в зв’язку з загостренням ситуації в 

інформаційному просторів у сумі 50 тисяч гривень. 

Демиденко В.Ю. наголосив на необхідності приведення у відповідність 

тематичної спрямованості заходів змісту програм, в рамках яких вони 

передбачені, розглянути можливість внесення змін до положення про їх 

проведення, розробити систему кількісних і якісних показників ефективності 

виконання програм. 

Подорван А. Ф. зазначив, що перелік заходів, що передбачені програмами 

та фінансуються за рахунок обласного бюджету, затверджено депутатами 

обласної ради. Проінформував, що Департаментом ведеться робота в напрямку 

розробки системи якісних та кількісних показників виконання програм та 

запросив долучитись до їх розробки. Повідомив, що громадськість має 

можливість ініціювати зміни до програм шляхом участі в їх обговоренні та 

офіційних звернень. 

Подорван А. Ф. запропонував підтримати проект бюджетного запиту 

обласного бюджету Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю облдержадміністрації на 2018 рік з відповідними правками та 

проект кошторису видатків Комунального закладу «Чернігівський обласний 

пошуковий науково-редакційний центр» на 2018 рік. 

 

ВИРІШИЛИ: Підтримати проект потреби в бюджетних асигнуваннях на 

2018 рік Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю облдержадміністрації за двома цільовими програмами з 

відповідними правками, зокрема зменшити обсяг видатків на проведення 

конкурсу проектів до 200 тисяч гривень. Підтримати проект кошторису 

видатків Комунального закладу «Чернігівський обласний пошуковий науково-

редакційний центр» на 2018 рік. 

 

Директор Департаменту  

інформаційної діяльності та комунікацій  

з громадськістю облдержадміністрації,  

голова робочої групи 

 

 

 

 

А. Ф. Подорван 

 

Головний спеціаліст сектору фінансування 

та бухгалтерського обліку Департаменту 

інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю облдержадміністрації,  

секретар робочої групи 

 

 

 

 

В. В. Ясковець 
 
 


