
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 надаватиметься підтримка за рахунок коштів 

обласного бюджету в 2018 році 

 

 

23 січня 2018 року, 

зала засідань Департаменту  

 

 

Присутні:  

7 членів конкурсної комісії (список додається)  

Відсутні:  

3 члени комісії: Журман С.М., Москаленко І.І., Пекуровська О.М. 

Засідання проводив голова конкурсної комісії, директор Департаменту 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації 

Подорван А.Ф.  

 

Порядок денний: 

1. Вступна частина.  

2. Щодо з’ясування конфлікту інтересів. 

3. Фінансування проектів інститутів громадянського суспільства (ІГС) 

в 2018 році. 

4. Визначення переможців конкурсу.  

5. Закріплення членів комісії за проектами ІГС – переможцями конкурсу 

для проведення моніторингу (за бажанням). 

6. 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 2018 рік.  

 

Ухвалили: 

Погодити порядок денний засідання. (Результати голосування: «за» – 7; 

«проти» – 0; «утримались» – 0). 
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2. Щодо з’ясування конфлікту інтересів. 

 

Слухали: 

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

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації 

Запропонував членам комісії висловитися стосовно наявності в них 

конфлікту інтересів щодо конкурсних пропозицій. 

 

Ухвалили:  

Відсутні випадки конфлікту інтересів у присутніх на засіданні членів 

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

«утримались» – 0). 

 

3. Фінансування проектів інститутів громадянського суспільства  

в 2018 році. 

 

Слухали: 

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

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації 

Повідомив, що на 2018 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 172 тисячі гривень. Бюджет проектів, поданих 

на конкурс, складає майже 196 тисяч гривень.  

Запропонував членам конкурсної комісії висловити пропозиції стосовно 

того, яким чином будуть визначатись переможці конкурсу. 

 

Слухали: 

Пущенко П.М., член конкурсної комісії 

Запропонував у майбутньому при розгляді конкурсних пропозицій 

встановлювати прохідний бал для проектів інститутів громадянського 

суспільства одночасно з їх оцінюванням. 

 

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

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації 

Підтримав пропозицію Пущенка П.М. 

 

Слухали: 

Проскуріна Н.П., член конкурсної комісії 

Запропонувала визначити переможцями конкурсу на 2018 рік проекти, на 

які вистачає коштів визначеного фінансування. Зокрема, перші 7 із 8. 
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Слухали: 

Жимолостнова С.К., член конкурсної комісії 

Підтримала пропозицію Проскуріної Н.П. 

 

Слухали: 

Демиденко В.Ю., представник громадськості, Президент АГС 

«Совість» 

Поцікавився, у разі, якщо котрийсь з проектів-переможців не буде 

реалізовуватися, чи можна буде спрямувати ці кошти на інші конкурсні 

пропозиції? 

 

Слухали: 

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

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації 

Пояснив, що в такому випадку конкурсна комісія буде збиратися і 

вирішувати зазначене питання. 

 

Ухвалили: У подальшому, при розгляді конкурсних пропозицій 

визначати прохідний бал для переможців під час проведення оцінювання та 

формування рейтингу конкурсних пропозицій. У разі невиконання будь-якого 

проекту з числа переможців провести засідання конкурсної комісії для 

прийняття рішення щодо спрямування виділених на цей проект коштів. 

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

 

4. Визначення переможців конкурсу. 

 

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

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації 

Запропонував визначити переможцями конкурсу перші 7 проектів у 

рейтингу та проголосувати. 

 

Ухвалили:  

Переможцями конкурсу на 2018 рік визначити наступні проекти ІГС: 

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

«Історичний квест «Патріоти Чернігівщини»; 

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

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

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

проект «Разом за життя»; 

4. ІГС: Міська громадська організація «Асоціація безперервної фахової 

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

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

«Децентралізація у медіа: доступно, достовірно, актуально»; 
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6. ІГС: Громадська організація «Громадське телебачення: Чернігів»; 

проект «Реформа медицини стосується кожного!»; 

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

психологічної реінтеграції жінок, що перебувають у конфлікті із законом 

«Калиновою дорогою змін». 

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

 

5. Закріплення членів комісії за проектами ІГС – переможцями 

конкурсу для проведення моніторингу (за бажанням). 

 

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 їхніх проектів.  

 

Слухали: 

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

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації 

Запропонував членам комісії вибрати проекти з числа переможців для 

проведення моніторингу заходів з іх виконання. При підготовці договорів 

Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації з ІГС щодо реалізації їхніх проектів додати вимогу: 

інформувати членів конкурсної комісії через електронні пошти про проведення 

заходів, передбачених проектами, за 3 дні до проведення. 

 

Слухали: 

Жимолостнова С.К., член конкурсної комісії 

Запропонувала організувати виїзд членів комісії до міста Новгорода-

Сіверського для відвідування підсумкового заходу проекту «Living lesson 

(живий урок)» Новгород-Сіверської районної громадської організації «Княжий 

град». 

 

Слухали: 

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

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації, Проскуріна Н.П., член конкурсної комісії, 

Адаменко А.М., член конкурсної комісії 

Підтримали пропозицію Жимолостнової С.К. 

 

Ухвалили: 

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

електронною поштою всіх членів конкурсної комісії про проведення заходів 

проектів. (Результати голосування: «за» – 7; «проти» – 0; «утримались» – 0). 
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2. Легейді О.В., секретарю конкурсної комісії, підготувати список-

закріплення членів конкурсної комісії за проектами-переможцями конкурсу для 

проведення моніторингу їх реалізації (з урахуванням побажань членів комісії). 

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

3. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю облдержадміністрації вивчити питання організації виїзду членів 

конкурсної комісії до міста Новгорода-Сіверського для відвідування 

підсумкового заходу проекту «Living lesson (живий урок)» Новгород-Сіверської 

районної громадської організації «Княжий град». (Результати голосування: 

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

 

 

 

Подорван 

Андрій Федорович 

 

 

Легейда 

Олена Вікторівна  

 

 

Мироненко 

Ірина Юріївна 

 

Адаменко 

Алла Миколаївна 

 

 

Жимолостнова 

Світлана Кузьмінічна 

 

 

Проскуріна 

Наталія Павлівна 

 

 

Пущенко 

Павло Михайлович 

 

 

 

Протокол оформлено Департаментом 

інформаційної діяльності та комунікацій 

з громадськістю облдержадміністрації 


