
Протокол № 2 
засідання конкурсної комісії Департаменту інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю облдержадміністрації для розгляду 
конкурсних пропозицій та проведення моніторингу виконання (реалізації) 

програм (проєктів, заходів) інститутів громадянського суспільства, для 
виконання (реалізації) яких надається підтримка за рахунок коштів 

обласного бюджету в 2020 році 
 

18 листопада 2019 року, 
зала засідань Департаменту  

 

Присутні:  
9 членів конкурсної комісії, 6 представників інститутів громадянського 

суспільства (списки додаються). 
 

Відсутні:  
3 члени конкурсної комісії: Мироненко І. Ю., Жимолостнова С. К., 

Родимченко В. В. 
 

Засідання проводив голова конкурсної комісії, директор Департаменту 
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації 
Слезко І. І.  
 

Порядок денний: 
1. Вступна частина.  
2. Щодо з’ясування конфлікту інтересів у членів комісії. 
3. ІІ етап конкурсу: відкритий захист конкурсних пропозицій. 
4. ІІІ етап конкурсу: індивідуальне оцінювання поданих проєктів.  
5. Формування рейтингу конкурсних пропозицій та визначення 

переможців конкурсу. 
6. Визначення прохідного балу. 
7. Різне. 

 

1. Вступна частина.  
 

Слухали:  
СЛЕЗКО І., голова конкурсної комісії, директор Департаменту 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації  

Коротко поінформував присутніх про проведення конкурсу та оновлення 
складу конкурсної комісії. 

Нагадав, що за результатами І-го етапу конкурсу 7 поданих конкурсних 
пропозицій були допущені до відкритого захисту. 

Запропонував затвердити Порядок денний другого засідання конкурсної 
комісії.  

 

Ухвалили:  
Затвердити порядок денний. (Результати голосування: «за» – 9; «проти» – 

0; «утримались» – 0). 
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2. Щодо з’ясування конфлікту інтересів у членів комісії. 
 

Слухали: 
СЛЕЗКО І., 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» – 9; «проти» – 0; 
«утримались» – 0) 

 

3. ІІ етап конкурсу: відкритий захист конкурсних пропозицій. 
 

Слухали: 
СЛЕЗКО І., голова конкурсної комісії, директор Департаменту 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації  

Нагадав присутнім про зміни у вимогах до конкурсних пропозицій, 
затверджені нормативними документами. 

Надав присутнім інформацію про подані конкурсні пропозиції та 
запросив представників інститутів громадянського суспільства до захисту 
проєктів.  

 

1. ІГС: Громадська організація «Деснянська ліга натуралістів», проєкт: 
«Екоздоров’я на рідних стежинах». 

 

Слухали: 
МАКСИМОВИЧ Т., уповноважений представник громадської 

організації «Деснянська ліга натуралістів», авторка проєкту 
Представила проєкт «Екоздоров’я на рідних стежинах». 
 

Слухали: 
ПРОСКУРІНА Н., член конкурсної комісії 
Запитала, на які заходи в процесі реалізації проєкту будуть використані 

кошти власного внеску (9 900,00 грн)? 
 

Слухали: 
МАКСИМОВИЧ Т., уповноважений представник громадської 

організації «Деснянська ліга натуралістів», авторка проєкту 
Відповіла, що в рамках реалізації проєкту буде придбано туристичний 

намет (3 000,00 грн), виконані роботи по встановленню стендів та створенню 
смуги перешкод (1 000,00 грн), а також -  пальне (2 500,00 грн). Ще 3 400,00 грн 
планується залучити для оплати проїзду учасників семінару. 
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  Слухали: 
ВАСИЛЮК О., член конкурсної комісії 
Поцікавилася, яким чином проєктом буде охоплюватися більш як 

половина районів області?  
 

Слухали: 
МАКСИМОВИЧ Т., уповноважений представник громадської 

організації «Деснянська ліга натуралістів», авторка проєкту 
Повідомила, що протягом реалізації проекту буде залучено 140 учнів 

загальноосвітніх шкіл Новгород-Сіверського району та міста Новгород-
Сіверський (7 груп по 20 учасників: Стахорщинська ЗОШ І-ІІ ступенів 
Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області, Лосківська  ЗОШ І-ІІ 
ступенів Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області, 
Блистівський НВК Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області, 
Орлівський НВК Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області, 
Дігтярівський НВК Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області, 
Авдіївська ЗОШ І-ІІІ ст.,   Новгород-Сіверська державна гімназія імені К.Д. 
Ушинського), 20 учасників туристичної групи "Сівертур", 20 педагогічних 
працівників району, 20 педагогічних працівників закладів загальної середньої 
освіти Чернігівської області; 57 педагогів, екологів, краєзнавців; 2500 
мешканців Новгород-Сіверського; понад 13000 читачів Обласного 
інформаційно-аналітичного часопису «Правий берег Десни» та Новгород-
Сіверської районної газети «Сіверський край», 300 000 мешканців Чернігівської 
області – глядачів « UA: Чернігів»,  користувачі соціальних мереж. 

 

Слухали: 
АДАМЕНКО А., член конкурсної комісії 
Запитала, в чиїй власності знаходиться Стахорщинське джерело?  
 

Слухали: 
МАКСИМОВИЧ Т., уповноважений представник громадської 

організації «Деснянська ліга натуралістів», авторка проєкту 
Відповіла, що джерело – це державний водний ресурс. 
 

Слухали: 
НАДИРОВА Н.., член конкурсної комісії 
Внесла пропозицію, щодо розміщення на інформаційних стендах на 

кожній із зупинок екостежини інформації щодо штрафних санкцій, які будуть 
застосовуватися до порушників екологічного законодавства. 

 

СЛЕЗКО І., голова конкурсної комісії, директор Департаменту 
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації  

Запропонував допустити конкурсну пропозицію до участі у конкурсі. 
 

Ухвалили:  
Допустити до участі у конкурсі. (Результати голосування: «за» – 9; 

«проти» – 0; «утримались» – 0). 
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2. ІГС: Громадська організація «УЧАСНИКИ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ 
ОПЕРАЦІЇ НОВГОРОД-СІВЕРЩИНИ», проєкт: «Наше коріння». 

 

Слухали: 
МАКСИМЕНКО М., уповноважений представник громадської 

організації «УЧАСНИКИ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ НОВГОРОД-
СІВЕРЩИНИ» 

Представила проєкт «Наше коріння». 
 

Слухали: 
ЖУРМАН С., член конкурсної комісії 
Наголосив на позитивних тенденціях щодо збільшення конкурсних 

пропозиція, які надходять від інститутів громадянського суспільства з 
Новгород-Сіверського району. Та запропонував реалізовувати проєкти в рамках 
проведення обласних заходів та районних свят. 
 

Слухали: 
ПРОСКУРІНА Н., член конкурсної комісії 
Поцікавилася, яка цільова аудиторія буде охоплена проєктом? 
 

Слухали: 
МАКСИМЕНКО М., уповноважений представник громадської 

організації «УЧАСНИКИ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ НОВГОРОД-
СІВЕРЩИНИ» 

Розповіла про залучення 120 учнів загальноосвітніх шкіл Новгород-
Сіверського району та міста Новгород-Сіверський (6 груп по 20 учасників: 
Лосківська  ЗОШ І-ІІ ступенів Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської 
області  Стахорщинська ЗОШ І-ІІ ступенів Новгород-Сіверської районної ради 
Чернігівської області,  Блистівський НВК Новгород-Сіверської районної ради 
Чернігівської області, Орлівський НВК Новгород-Сіверської районної ради 
Чернігівської області, Дігтярівський НВК Новгород-Сіверської районної ради 
Чернігівської області, Новгород-Сіверська державна гімназія імені К.Д. 
Ушинського), 20 учасників туристичної групи "Сівертур", 20 педагогічних 
працівників району, 20 педагогічних працівників закладів загальної середньої 
освіти Чернігівської області та 25 педагогів, істориків, краєзнавців.  

 

Слухали: 
ПРОСКУРІНА Н., член конкурсної комісії 
Запропонувала включити до заходів, які будуть проводитися серед учнів 

шкіл, створення ними генеалогічного дерева їх родин.  
 

3. ІГС: Громадська організація «Разом до громадянського суспільства», 
проєкт: «Реформа охорони здоров’я: виклик для ЗМІ Чернігівщини». 

 

Слухали: 
ГАПОНЕНКО Д., координатор проєкту, уповноважений представник 

громадської організації «Разом до громадянського суспільства» 
Представив проєкт «Реформа охорони здоров’я: виклик для ЗМІ 

Чернігівщини». 
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Слухали: 
ПРОСКУРІНА Н., член конкурсної комісії 
Запитала, як розуміти вислів «Виклик для ЗМІ»? 
 

ГАПОНЕНКО Д., координатор проєкту, уповноважений представник 
громадської організації «Разом до громадянського суспільства» 

Відповів, що провівши аналіз публікацій щодо реформування системи 
охорони здоров’я, які є на сьогоднішній день в засобах масової інформації, 
можна побачити, що дуже мало якісної і детальної інформації з даного питання, 
якою може скористатися читач. Ставлення у населення – різне, але ж і 
достовірна інформація майже відсутня. Тому саме виклик для ЗМІ – спонукати 
журналістів більш якісно висвітлювати всі питання, які виникають в зв’язку з 
проведенням реформи в галузі охорони здоров’я.  

 

Слухали: 
ПРОСКУРІНА Н., член конкурсної комісії 
Поцікавилася, який методичний матеріал буде виготовлений в процесі 

реалізації проєкту? 
 

ГАПОНЕНКО Д., координатор проєкту, уповноважений представник 
громадської організації «Разом до громадянського суспільства» 

Повідомив, що в процесі реалізації проєкту будуть створені: перелік 
основних вимог щодо публікацій та оприлюднення соціологічних досліджень 
для представників ЗМІ, які будуть учасниками тренінгів; перелік вимог 
(обов’язкових складових) для сучасних публікацій та перелік вимог щодо 
факчекінгу (перевірки інформації). 

 

Слухали: 
ВАСИЛЮК О., член конкурсної комісії 
Поцікавилася, для якої категорії населення будуть проводитися тренінги і 

чи будуть вони стосуватися охорони здоров’я? 
 

ГАПОНЕНКО Д., координатор проєкту, уповноважений представник 
громадської організації «Разом до громадянського суспільства» 

Розповів, що тренінги будуть проводитися на тему охорони здоров’я та 
складатися з двох частин. Написання статей  про особливості реформи охорони 
здоров’я  на Чернігівщині на підставі соціологічного опитування. Є опитування 
2016 року стосовно громадської думки напередодні старту реформи. Через 
місяць будуть результати експертної думки з іншого проєкту стосовно 
особливостей проведення реформи охорони здоров’я. І вже в цьому проєкті 
буде проведено опитування населення (вибірка – доросле населення 
Чернігівської області). 

 

Слухали: 
ВАСИЛЮК О., член конкурсної комісії 
Поцікавилася, які наслідки опитування 2016 року? 
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ГАПОНЕНКО Д., координатор проєкту, уповноважений представник 
громадської організації «Разом до громадянського суспільства» 

Повідомив, що інформація з результатами соціологічного опитування 
була передана до Департаменту інформаційної діяльності Чернігівської 
облдержадміністрації. Особисто ним були підготовлені дві наукові публікації 
та проведені виступи на VII та VIII міжнародних конференціях «Сіверянські 
соціально – психологічні читання» з використанням даних проведеного 
анкетування в 2016 році. 

 

Слухали: 
МОСКАЛЕНКО І., АДАМЕНКО А., члени конкурсної комісії 
Запропонували, залучити  до проведення заходів з реалізації проєкту 

професійних фахівців та експертів у галузі охорони здоров’я. 
 

СЛЕЗКО І., голова конкурсної комісії, директор Департаменту 
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації  

Запропонував допустити конкурсну пропозицію до участі у конкурсі. 
 

Ухвалили:  
Допустити до участі у конкурсі. (Результати голосування: «за» – 8; 

«проти» – 1; «утримались» – 0). 
 

4. ІГС: Новгород-Сіверська районна громадська організація «КНЯЖИЙ  
ГРАД», проєкт: «Сіверщина гостинна». 
 

Слухали: 
ХАРЬКОВА О., координатор проєкту, уповноважений представник 

громадської організації «КНЯЖИЙ  ГРАД» 
Представила проєкт «Сіверщина гостинна». 
 

Слухали: 
 ПРОСКУРІНА Н., член конкурсної комісії 
 Поцікавилася, чи розглядалося питання розміщення туристів для 
проживання, оскільки зелений туризм передбачає поселення людей в сільських 
хатах?  
 Запропонувала проводити навчання для бажаючих займатися зеленим 
туризмом та надавати послуги з проживання?  
 

ХАРЬКОВА О., координатор проєкту, уповноважений представник 
громадської організації «КНЯЖИЙ  ГРАД» 
 Відповіла, що в селі Лоска одна родина вже придбала будинок і планує 
обладнати його для проживання туристів.   
 

Слухали: 
ВАСИЛЮК О., член конкурсної комісії 
Запитала, які види сувенірної продукції будуть виготовлені в рамках 

реалізації проєкту? 
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ХАРЬКОВА О., координатор проєкту, уповноважений представник 
громадської організації «КНЯЖИЙ  ГРАД» 

 Відповіла, що будуть виготовлені екосумки, футболки та парасольки з 
логотипами проєкту та рекламою про Сіверщину. 

 

Слухали: 
ЖУРМАН С., член конкурсної комісії 
Поцікавився чому саме парасольки будуть сувенірною продукцією, в 

чому їх креативність? 
 

ХАРЬКОВА О., координатор проєкту, уповноважений представник 
громадської організації «КНЯЖИЙ  ГРАД» 

Відповіла, що реклама приносить більшу користь, коли її побачить 
найбільше людей. Якщо розглядати сувенір - чашку, то її буде бачити тільки 
той кому вона була подарована та той хто знаходиться поруч. А екосумки, 
футболки та парасольки з логотипами проєкту – привертатимуть увагу більшої 
кількості громадян. Саме учасникам буде подарована ця сувенірна продукція. 
Вони роз’їдуться по всій території Чернігівської області і будуть рекламувати 
Сіверщину гостинну.   

 

СЛЕЗКО І., голова конкурсної комісії, директор Департаменту 
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації  

Запропонував допустити конкурсну пропозицію до участі у конкурсі. 
 

Ухвалили:  
Допустити до участі у конкурсі. (Результати голосування: «за» – 9; 

«проти» – 0; «утримались» – 0) 
  

5. ІГС: Громадська організація «Спілка жінок Чернігівщини», проєкт: 
«Урахування гендерного компонента у програмах соціально-економічного 
розвитку громад». 

 

Слухали: 
ЗАДОРОЖНА С., уповноважений представник громадської організації 

«Спілка жінок Чернігівщини» 
Представила проєкт «Урахування гендерного компонента у програмах 

соціально-економічного розвитку громад». 
 

Слухали: 
 ПРОСКУРІНА Н., член конкурсної комісії 

Запитала, які конкретно три об’єднані територіальні громади визначені 
для проведення тренінгів? 

 

Слухали: 
ЗАДОРОЖНА С., уповноважений представник громадської організації 

«Спілка жінок Чернігівщини» 
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Повідомила, що поки що остаточно не відомо, які громади будуть 
залучатися до проведення тренінгів. Але проблем з визначенням не буде, 
оскільки вже є напрацювання та попередні домовленості. 

 

Слухали: 
ВАСИЛЮК О., член конкурсної комісії 
Наголосила на тому, що проєкт має охоплювати не менше половини 

адміністративно-територіальних одиниць області. Як буде виконуватися ця 
умова в рамках реалізації обласної програми? 

 

ЗАДОРОЖНА С., уповноважений представник громадської організації 
«Спілка жінок Чернігівщини» 

Запевнила, що в заходах в процесі реалізації проєкту (дискусійних 
платформах) візьмуть участь представники 15 районів області. 

 

Слухали: 
 ПРОСКУРІНА Н., член конкурсної комісії 
 Поцікавилася, скільки Програм соціально-економічного розвитку громад 
вже є в наявності для проведення їх аналізу? 
 

Слухали: 
ЗАДОРОЖНА С., уповноважений представник громадської організації 

«Спілка жінок Чернігівщини» 
Повідомила, що Програми соціально-економічного розвитку громад 

розміщені на офіційних сайтах ОТГ (знаходяться у вільному доступі). За 
результатами проведення їх аналізу (вибірково) буде створений буклет та 
розповсюджений серед учасників. 

 

Слухали: 
 АДАМЕНКО А., член конкурсної комісії 

Запитала скільки власних коштів буде залучено на реалізацію проєкту? 
 

Слухали: 
ЗАДОРОЖНА С., уповноважений представник громадської організації 

«Спілка жінок Чернігівщини» 
Відповіла, що власний внесок складатиме 6 000,00 гривень – оплата 

послуг професійних фахівців з розробки буклетів та оплата оренди приміщень 
для проведення дискусійних платформ. 

 

Слухали: 
ВАСИЛЮК О., член конкурсної комісії 
Запитала, скільки професійних фахівців буде залучено до реалізації 

проєкту? 
 

Слухали: 
ЗАДОРОЖНА С., уповноважений представник громадської організації 

«Спілка жінок Чернігівщини» 
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Відповіла, що проєкт будуть вести три професійні фахівці-тренери, які 
маю відповідні сертифікати. Це фахівці з гендеру Світлана Задорожна, Лариса 
Юда та Володимир Ковальчук. 

 

СЛЕЗКО І., голова конкурсної комісії, директор Департаменту 
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації  

Запропонував допустити конкурсну пропозицію до участі у конкурсі. 
 

Ухвалили:  
Допустити до участі у конкурсі. (Результати голосування: «за» – 7; 

«проти» – 2; «утримались» – 0) 
 

6. ІГС: Благодійна організація «Чернігівське відділення Благодійної 
організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД», проєкт: 
«Ярмарок громадських ініціатив» в рамках обласного Форуму організацій 
громадянського суспільства «Чернігівщина 2020». 

 

Слухали: 
СОЛОМКО К., представник Благодійної організації «Чернігівське 

відділення Благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть 
з ВІЛ/СНІД» 

Представила проєкт «Ярмарок громадських ініціатив» в рамках обласного 
Форуму організацій громадянського суспільства «Чернігівщина 2020». 

 

Слухали: 
 ПРОСКУРІНА Н., член конкурсної комісії 
 Доповнила, що проєкт є однією із складових обласного Форуму 
організацій громадянського суспільства «Чернігівщина 2020», проведення 
якого ініціювала громадськість. Саме тому, запропонований проєкт буде 
корисним та цікавим не тільки для населення області, а і для всіх інститутів 
громадянського суспільства.  
 

СЛЕЗКО І., голова конкурсної комісії, директор Департаменту 
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації  

Запропонував допустити конкурсну пропозицію до участі у конкурсі. 
 

Ухвалили:  
Допустити до участі у конкурсі. (Результати голосування: «за» – 9; 

«проти» – 0; «утримались» – 0) 
 

7. ІГС: Благодійна організація «Чернігівське відділення Благодійної 
організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД», проєкт: 
«Комплекс інтерактивних занять з профілактики негативних явищ в дитячому 
середовищі «Школа +»». 
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Слухали: 
СОЛОМКО К., представник Благодійної організації «Чернігівське 

відділення Благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть 
з ВІЛ/СНІД» 

Представила проєкт «Комплекс інтерактивних занять з профілактики 
негативних явищ в дитячому середовищі «Школа +»». 

 

Слухали: 
 ПРОСКУРІНА Н., член конкурсної комісії 

Запитала, який спектр негативних явищ мається на увазі в рамках 
реалізації проєкту? 

 

Слухали: 
СОЛОМКО К., представник Благодійної організації «Чернігівське 

відділення Благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть 
з ВІЛ/СНІД» 

Відповіла, що проєкт буде спрямований на проведення профілактики 
соціально-небезпечних захворювань, вживання наркотичних речовин та 
алкоголю в дитячому середовищі. 

 

Слухали: 
 НАДИРОВА Н., член конкурсної комісії 
 Запитала, чи робота буде проводитися тільки з педагогами? 
 

Слухали: 
СОЛОМКО К., представник Благодійної організації «Чернігівське 

відділення Благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть 
з ВІЛ/СНІД» 

Розповіла, що 80 педагогів пройдуть навчання (5 майстер-класів) та 
отримають  роздруковані матеріали, решта отримають електронний варіант. 
Всього планується залучити 150 педагогів, які проведуть профілактичні 
навчальні заняття з 4 000 дітей загальноосвітніх та позашкільних навчальних 
закладів області. На етапі, коли педагоги будуть працювати з дітьми, 18 
кваліфікованими працівниками організації також надаватиметься методична 
допомога.  

 

Слухали: 
 АДАМЕНКО А., член конкурсної комісії 
 Поцікавилася, чи вже є домовленості з педагогами, які будуть брати 
участь в заходах?  
 

Слухали: 
СОЛОМКО К., представник Благодійної організації «Чернігівське 

відділення Благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть 
з ВІЛ/СНІД» 
 Повідомила, що насамперед, до проведення заходів будуть залучатися 
працівники Методичного центру управління освіти. Також,  з 18-ма педагогами 
Комунального закладу «Позашкільний навчальний заклад «Центр роботи з 
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дітьми та молоддю за місцем проживання» Чернігівської міської ради вже є 
попередня домовленість про співпрацю. Наразі проводиться робота щодо 
залучення педагогічних працівників Чернігівської області.  
 

Слухали: 
ВАСИЛЮК О., член конкурсної комісії 
Запитала, які друковані матеріали будуть виготовлені в рамках реалізації 

проєкту? 
  

Слухали: 
СОЛОМКО К., представник Благодійної організації «Чернігівське 

відділення Благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть 
з ВІЛ/СНІД» 

Відповіла, що вся друкована продукція буде сформована в окремі папки. 
Всі матеріали будуть максимально мобільні та інтерактивні, тому можуть 
використовуватися  педагогами в подальшій роботі. 
 

СЛЕЗКО І., голова конкурсної комісії, директор Департаменту 
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації  

Запропонував допустити конкурсну пропозицію до участі у конкурсі. 
 

Ухвалили:  
Допустити до участі у конкурсі. (Результати голосування: «за» – 9; 

«проти» – 0; «утримались» – 0) 
 

4. ІІІ етап конкурсу: індивідуальне оцінювання поданих проєктів. 
 

Слухали: 
СЛЕЗКО І., голова конкурсної комісії, директор Департаменту 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації  

Повідомив, що у кожного члена комісії є оціночна форма, і попросив 
заповнити її. Оцінювати проєкт необхідно за чотирма критеріями. Кожна 
позиція оцінюється від 0 до 5 балів. 

 

5. Формування рейтингу конкурсних пропозицій та визначення 
переможців конкурсу. 

 

Слухали: 
ЯКИМЕНКО Л., секретар конкурсної комісії, головний спеціаліст 

Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації  

Повідомила, що за результатами індивідуального оцінювання 
сформований наступний рейтинг конкурсних пропозицій: 

1. Громадська організація «Деснянська ліга натуралістів», проєкт: 
«Екоздоров’я на рідних стежинах» (163 бали). 

2. Благодійна організація «Чернігівське відділення Благодійної 
організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД», проєкт: 
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«Ярмарок громадських ініціатив» в рамках обласного форуму організацій 
громадянського суспільства «Чернігівщина 2020» (160 балів). 

3. Благодійна організація «Чернігівське відділення Благодійної 
організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД», проєкт: 
«Комплекс інтерактивних занять з профілактики негативних явищ в дитячому 
середовищі «Школа +» (156 балів). 

4. Громадська організація «УЧАСНИКИ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ 
ОПЕРАЦІЇ НОВГОРОД-СІВЕРЩИНИ», проєкт: «Наше коріння» (150 балів). 

5. Новгород-Сіверська районна громадська організація «КНЯЖИЙ  
ГРАД», проєкт: «Сіверщина гостинна» (149 балів). 

6. Громадська організація «Разом до громадянського суспільства», 
проєкт: «Реформа охорони здоров’я: виклик для ЗМІ Чернігівщини» (127 балів). 

7. Громадська організація «Спілка жінок Чернігівщини», проєкт: 
«Урахування гендерного компонента у програмах соціально-економічного 
розвитку громад» (113 балів). 

 

Ухвалили: затвердити сформований рейтинг конкурсних пропозицій. 
(Результати голосування: «за» – 9; «проти» – 0; «утримались» – 0). 
 

6. Визначення прохідного балу. 
 

Слухали: 
СЛЕЗКО І., голова конкурсної комісії, директор Департаменту 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації  

Запитав членів конкурсної комісії, чи встановлюватиме комісія прохідний 
бал для проектів. 

 

Слухали: 
ПРОСКУРІНА Н., МОСКАЛЕНКО І.,  члени конкурсної комісії 
Запропонували визначити переможцями та профінансувати реалізацію 

всіх конкурсних пропозицій не встановлюючи прохідний бал для проєктів, 
оскільки всі інститути громадянського суспільства на належному рівні 
підготували конкурсні пропозиції та провели їх захист. 
 

Ухвалили: не встановлювати прохідний бал для конкурсних пропозицій; 
визначити переможцями всі 7 проєктів, які були подані на конкурс інститутами 
громадянського суспільства. (Результати голосування: «за» – 9; «проти» – 0; 
«утримались» – 0). 

 
 

 
СЛЕЗКО  
Ігор Іванович 

 
 

ЯКИМЕНКО  
Леся Сергіївна 

 
 

ВАСИЛЮК 
Олена Володимирівна 

 



 13 

ЯСКОВЕЦЬ  
Вероніка В’ячеславівна 

 

АДАМЕНКО  
Алла Миколаївна 

 

ЖУРМАН 
Сергій Миколайович 

 
 

МОСКАЛЕНКО 
Ігор Іванович 

 

НАДИРОВА 
Наталія Гаврилівна 

 

ПРОСКУРІНА 
Наталія Павлівна 

 

 
 

Протокол оформлено Департаментом 
інформаційної діяльності та комунікацій 
з громадськістю облдержадміністрації 

 


	Повідомила, що насамперед, до проведення заходів будуть залучатися працівники Методичного центру управління освіти. Також,  з 18-ма педагогами Комунального закладу «Позашкільний навчальний заклад «Центр роботи з дітьми та молоддю за місцем проживання...

