
Протокол № 4 

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 

 

20 грудня 2017 року, 

зала засідань Департаменту  

 

Присутні:  

8 членів конкурсної комісії (список додається). 
 

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 2017 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.  
 

Антошин В.Л., член конкурсної комісії 

Зазначив, що всі звітні матеріали інститутів громадянського суспільства 

були надіслані членам комісії в електронному вигляді, тому запропонував 

розпочати захист звітів і надати слово представникам громадських організацій. 
 

Ухвалили:  

Погодити порядок денний, форми підсумкових висновків за результатами 

моніторингу реалізації проектів, надали слово представникам ІГС для звітування. 

 

2. Звіти інститутів громадянського суспільства про результати та 

реалізацію проектів, на виконання яких надавалась фінансова підтримка з 

обласного бюджету в 2016 році. 
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Слухали: 

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

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації 

Нагадав присутнім інформацію про проекти ІГС, реалізовані в 2017 році за 

фінансової підтримки з обласного бюджету. Запропонував заслухати звіти 

представників ІГС. 
 

1. 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». 

Слухали:  

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

представники Чернігівського обласного осередку Всеукраїнської громадської 

організації «Ліга соціальних працівників України» 

Презентували звіт про результати реалізації проекту «Дослідження 

динаміки думки населення області щодо суспільно-політичної та соціально-

економічної ситуації в Чернігівській області протягом 2016-2017 років». 

Слухали: 

Проскуріна Н.П., член конкурсної комісії  

Запитала про рівень довіри до владних інституцій та релігійних організацій 

в регіонах області, що виявило соцопитування. 

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

представники Чернігівського обласного осередку Всеукраїнської громадської 

організації «Ліга соціальних працівників України» 

Поінформував присутніх про результати дослідження рівня довіри до 

Президента України, Уряду, обласної та районних адміністрацій, органів 

місцевого самоврядування, правоохоронних органів, ЗСУ, релігійних організацій 

усіх конфесій. 

Слухали: 

Подорван А.Ф., голова конкурсної комісії 

Запропонував розіслати результати соціологічного дослідження органам 

місцевої влади та громадських організацій. 

Крук О.І. координатор проекту, уповноважений представник 

Чернігівського обласного осередку Всеукраїнської громадської організації «Ліга 

соціальних працівників України» 

Погодився з пропозицією. 

Слухали: 

Пущенко П.М., член конкурсної комісії 

Поцікавився, яким чином робилась вибірка респондентів для анкетування? 

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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Повідомили, що дослідження проведено методом анкетного 

індивідуального формалізованого інтерв’ю face-to-face за стандартною 

технологією вуличного опитування у період з 16.10.2017 по 18.10.2017 за місцями 

постійного проживання (домогосподарств). 

Вибірка багатоступенева, районована, квотна; репрезентативна за віком, 

статтю та місцем проживання респондентів.  

Опитування проводилось в районах, селищах міського типу і містах області. 

Виходячи з розрахунку вибірка склала 4725 респондентів, максимально 

допустима похибка становить 5 %.  

Для визначення вибіркової сукупності респондентів використані 

статистичні дані Головного управління статистики в Чернігівській області станом 

на 01.01.2017, що характеризують генеральну сукупність на зазначену дату.  
 

2. ІГС: Міська громадська організація «Асоціація безперервної фахової 

освіти «АТЕНЕУМ»; проект «Обласний художній медіа-конкурс «Моя Україна – 

єдина країна!». 

Слухали:  

Малецький Є.В., виконавчий директор 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: 

Проскуріна Н.П., член конкурсної комісії  

Запропонувала організувати виставки робіт конкурсантів у Новгород-

Сіверському і Семенівському районах, які межують з Російською Федерацією. 
 

3. ІГС: Чернігівська міська громадська організація «Юридична клініка 

«Бона менте»; проект «Формування коректного та неупередженого ставлення до 

соціально вразливих верств населення через ЗМІ». 

Слухали: 

Рибак В.С., координатор проекту, уповноважений представник 

Чернігівської міської громадської організації «Юридична клініка «Бона менте» 

Презентувала звіт про результати реалізації проекту «Формування 

коректного та неупередженого ставлення до соціально вразливих верств 

населення через ЗМІ». Зокрема представила однойменний посібник, розроблений 

у ході реалізації проекту. 
 

Слухали: 

Пущенко П.М., член конкурсної комісії 

Поцікавився, як же правильно називати людей з інвалідністю? 

Запропонував розіслати посібник, розроблений у ході проекту представникам 

регіональних ЗМІ для використання в роботі. 

Слухали: 

Рибак В.С., координатор проекту, уповноважений представник 

Чернігівської міської громадської організації «Юридична клініка «Бона менте» 
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Розповіла, як коректно писати про людей з інвалідністю. Погодилася з 

пропозицією. 
 

4. ІГС: Громадська організація «Центр «Апельсин», проект «Літературні 

родинні читання «Словограй». 

Слухали: 

Винник Т.А., координатор проекту, уповноважений представник 

громадської організації «Центр «Апельсин» 

Презентувала звіт про результати реалізації проекту «Літературні родинні 

читання «Словограй». 

Слухали: 

Пущенко П.М., член конкурсної комісії 

Поцікавився, як вибирали родини для участі у фестивалі, і чи був медійний 

супровід заходу? 

Слухали: 

Винник Т.А., координатор проекту, уповноважений представник 

громадської організації «Центр «Апельсин» 

Розповіла, що родини вибирали з 12 районів області і міста Ніжина за 

бажанням. Зазначила, що захід широко висвітлювався у ЗМІ області. Зокрема 

перелічила їх. 
 

5. ІГС: Асоціація регіональних засобів масової інформації; проект 

«Реформа комунальних ЗМІ: як розвивати місцеву газету?». 

Слухали: 

Назаренко О.В., голова Асоціації засобів масової інформації 

Презентував звіт про результати реалізації проекту «Реформа 

комунальних ЗМІ: як розвивати місцеву газету?» 

Слухали: 

Пущенко П.М., член конкурсної комісії 

Запитав, як проводилася фокус-група? Поцікавився результатами 

опитування. 

Слухали: 

Назаренко О.В., голова Асоціації засобів масової інформації 

Розповів, що на фокус-групу були запрошені редактори 6 комунальних 

друкованих ЗМІ. Поінформував про результати опитування учасників. 

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 «Дослідження динаміки думки населення області щодо суспільно-

політичної та соціально-економічної ситуації в Чернігівській області протягом 

2016-2017 років» Чернігівським обласним осередком Всеукраїнської громадської 

організації «Ліга соціальних працівників України» реалізовано в повному обсязі 

(Результати голосування: «за» – 8; «проти» – 0; «утримались» – 0). 

2. Проект «Обласний художній медіа-конкурс «Моя Україна – єдина 

країна!» Міською громадською організацією «Асоціація безперервної фахової 

освіти «АТЕНЕУМ» реалізовано в повному обсязі (Результати голосування: «за» 

– 8; «проти» – 0; «утримались» – 0). 

3. Проект «Формування коректного та неупередженого ставлення до 

соціально вразливих верств населення через ЗМІ» Чернігівською міською 

громадською організацією «Юридична клініка «Бона менте» реалізовано в 

повному обсязі (Результати голосування: «за» – 8; «проти» – 0; «утримались» – 0). 

4. Проект «Літературні родинні читання «Словограй» громадською 

організацією «Центр «Апельсин» реалізовано в повному обсязі (Результати 

голосування: «за» – 7; «проти» – 0; «утримались» – 1 (Антошин В.Л.)). 

5. Проект «Реформа комунальних ЗМІ: як розвивати місцеву газету?» 

громадською організацією «Асоціація регіональних засобів масової інформації» 

реалізовано в повному обсязі (Результати голосування: «за» – 8; «проти» – 0; 

«утримались» – 0). 

 
Подорван 
Андрій Федорович 

 
 

Легейда 
Олена Вікторівна  

 
 

Антошин 
Вадим Леонідович 

 
 

Мироненко 
Ірина Юріївна 

 
 

Журман 
Сергій Миколайович 

 
 

Жимолостнова 
Світлана Кузьмінічна 

 
 

Проскуріна 
Наталія Павлівна 

 

Пущенко 
Павло Михайлович 

 

 
 

Протокол оформлено Департаментом 
інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації 


