
ПРОТОКОЛ № 4 

засідання Координаційної ради з питань сприяння розвитку 

громадянського суспільства при Чернігівській обласній державній 

адміністрації 

 26 червня 2017 року 

Зустріч проводила заступник голови – керівник апарату Чернігівської 

обласної державної адміністрації, голова Координаційної ради Романова Н.А. 

 

ПРИСУТНІ: 20 членів Координаційної ради з питань сприяння розвитку 

громадянського суспільства при Чернігівській обласній державній адміністрації, 

представник Громадської ради при ОДА Самосват В.О. (список додається). 

ЗАПРОШЕНІ: начальник управління містобудування та архітектури 

обласної державної адміністрації Дмитрюк О.І. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Вступне слово до учасників засідання заступника голови – керівника 

апарату обласної державної адміністрації Романової Н. А.  

2. Інформація Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю обласної державної адміністрації щодо Координаційної ради з 

питань сприяння розвитку громадянського суспільства. 

3. Інформація Управління містобудування та архітектури 

облдержадміністрації, Департаменту економічного розвитку 

облдержадміністрації, Управління освіти та науки облдержадміністрації щодо 

виконання в області Указу Президента України від 3 грудня 2015 року 

№ 678/2015 «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з 

інвалідністю» та Програми заходів обласної державної адміністрації щодо 

виконання Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації 

Конвенції про права інвалідів на період до 2020 року» в Чернігівській області на 

період до 2020 року, затвердженої розпорядженням голови обласної державної 

адміністрації від 25 березня 2016 року № 156, відповідно до компетенції 

(питання доступу до споруджень, транспортних засобів та питання інклюзивної 

освіти). 

 

І. СЛУХАЛИ: 

Романова Н.А. привітала присутніх на четвертому засіданні 

Координаційної ради з питань сприяння розвитку громадянського суспільства 

при Чернігівській обласній державній адміністрації та ознайомила присутніх з 

порядком денним засідання. 

ІІ.СЛУХАЛИ: 

Подорван А.Ф. повідомив, що розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 31 березня 2017 року № 174 затверджено оновлений 

склад Координаційної ради з питань сприяння розвитку громадянського 

суспільства при обласній державній адміністрації. 
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Також поінформував, що розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

11 травня 2017 року № 296-р затверджено План заходів на 2017 рік щодо 

реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства 

в Україні на 2016-2020 роки. Та зауважив, що в плані цього року вже є завдання 

для облдержадміністрацій, які стосуються активізації залучення представників 

інститутів громадянського суспільства до надання соціальних послуг. 

Крім того, поінформував, що відбувся захист проектів інститутів 

громадянського суспільства, які будуть фінансуватись з обласного бюджету в 

2018 році та за результатами оцінювання сформовано рейтинг конкурсних 

пропозицій. А для реалізації проектів 5 інститутів громадянського суспільства з 

обласного бюджету у 2017 році заплановано використати 73,0 тис. гривень.  

Проскуріна Н.П. запропонувала включити питання залучення 

представників інститутів громадянського суспільства до надання соціальних 

послуг до порядку денного наступного засідання Координаційної ради. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Взяти інформацію Подорвана А.Ф. до відома. 

2. Погодилися з пропозицію Проскуріної Н.П. 

 

ІІІ.СЛУХАЛИ: 

Дмитрюк О.І. повідомив, що в області створено обласний комітет 

забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп до об’єктів 

соціально-транспортної інфраструктури, також в районах діють 25 комітетів 

доступності, затверджені положення та розроблено конкретні заходи. 

Проводиться робота щодо облаштування будівель пандусами. Іноді виникають 

непорозуміння із забудовниками або ж є об’єкти старої забудови, облаштувати 

пандуси до яких просто неможливо.  

Також зазначив, що на законодавчому рівні не визначено суб’єкта з 

контролю за виконанням вимог забезпечення безперешкодного доступу для осіб 

з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп 

населення. І на сьогодні органи містобудування та архітектури не беруть участі у 

прийнятті об’єктів в експлуатацію, внаслідок чого відсутні важелі впливу на 

забудовників. 

Антошин В.Л. запропонував рекомендувати органам місцевого 

самоврядування під час розробки місцевих правил благоустрою включати 

обов’язковий пункт щодо облаштування пандусами, кнопками виклику об’єктів, 

які знаходяться в межах фасадів будівель. 

Романова Н.А. запропонувала найближчим часом провести засідання 

обласного комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних 

груп до об’єктів соціально-транспортної інфраструктури. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Взяти інформацію Дмитрюка О.І. до відома. 

2. Погодилися з пропозиціями Романової Н.А. та Антошина В.Л. 
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ІV.СЛУХАЛИ: 

Меженний С.О. поінформував, що для забезпечення належного рівня 

обслуговування людей з інвалідністю на автобусних маршрутах загального 

користування перевізниками вживаються заходи щодо розширення можливості 

безперешкодного користування їх послугами, а саме, здійснюється під’їзд на 

зупинках якнайближче до бордюру, виділяються та позначаються зручні місця 

для сидіння інвалідів (поблизу виходу), прибираються сидіння на задніх 

площадках транспортних засобів, здійснюються зупинки за вимогою пасажирів 

інвалідів. 

Так, у Чернігові з грудня минулого року працюють на маршрутах 

10 нових односекційних низькопідлогових тролейбусів, пристосованих для 

перевезення людей з інвалідністю. В них же працює система для зовнішнього та 

внутрішнього звукового інформування пасажирів з порушенням зору та слуху 

(про номер маршруту та зупинки). Всього ж для перевезення маломобільних 

груп населення у місті використовується 17 тролейбусів.  

ВИРІШИЛИ: 

Взяти інформацію Меженного О.С. до відома. 

 

V.СЛУХАЛИ: 

Конопацький М.А. інформуючи про інклюзивну освіту в області, 

повідомив, що у 2017-2018 навчальному році заплановано функціонування 

127 класів з інклюзивною формою навчання для 141 дитини з особливими 

освітніми потребами (2016 рік – 90 класів для 112 учнів). Для 155 дітей навчання 

організують за індивідуальною формою.  

У 2017 році Урядом на впровадження інклюзивної освіти виділено 

субвенцію — 209 мільйонів гривень, на Чернігівську область — близько семи 

мільйонів. Це понад 24,7тис. грн. на одного учня, аби провести додаткові 

корекційно-розвиваючі заняття. В області снує практика консультативного 

психолого-медико-педагогічного патронажу з відвідування сімей, які мають 

дітей з тяжкими порушеннями в розвитку, також робиться особливий акцент на 

раннє виявлення таких дітей. 

Крім того, цього року Чернігівська область долучилася до національного 

проекту по створенню і розвитку інклюзивного освітнього середовища для 

«особливих» дітей у загальноосвітніх школах. Ініціатор та організатор проекту 

— благодійний фонд Петра Порошенка, який у квітні цього року підписав з 

Чернігівським регіоном Меморандум про співпрацю з розвитку інклюзивного 

освітнього середовища. 

Соболев Д.В. розповів про роботу Центру медико-соціальної та фізичної 

реабілітації інвалідів з порушенням фізичного розвитку «Інтеграція», про 

потребу збільшення фінансування Центру, про запровадження послуги 

«Соціальне таксі». 

Романова Н.А. подякувала за роботу, яка проводиться Центром медико-

соціальної та фізичної реабілітації інвалідів з порушенням фізичного розвитку 

«Інтеграція», та зазначила, що робота в цьому напрямку ведеться ще 
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Чернігівським Центром медико-соціальної реабілітації дітей інвалідів 

«Відродження». Також запропонувала Конопацькому М.А. долучитися до 

роботи Центру медико-соціальної та фізичної реабілітації інвалідів з 

порушенням фізичного розвитку «Інтеграція». 

Перевірити актуальність інформації (щорічні звіти, інформації про 

підрозділи, тощо), яка розміщується на веб-сайтах структурних підрозділів 

обласної державної адміністрації відповідно до вимог Закону України «Про 

доступ до публічної інформації». 

Проскуріна Н.П. запропонувала, щоб структурні підрозділи обласної 

державної адміністрації перевірили актуальність інформації (щорічні звіти, 

інформації про підрозділи, тощо), яка розміщується на їх веб-сайтах.  

Романова Н.А. зазначила, що відповідне доручення буде дано керівникам 

структурних підрозділів обласної державної адміністрації. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Взяти інформацію Конопацького М.А. до відома. 

2. Погодилися з пропозицію Проскуріної Н.П. 

 

VІ.СЛУХАЛИ: 

Романова Н.А. запропонувала членам Координаційної ради надати 

пропозиції Департаменту до 7 липня щодо порядку денного наступного 

засідання.  

ВИРІШИЛИ: 

Надати пропозиції Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій 

з громадськістю обласної державної адміністрації щодо порядку денного 

наступного засідання до 7 липня 2017 року. 

 

Голова Координаційної ради                                            Н.А. Романова 


