
Протокол № 2 

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 червня 2017 року, 

зала засідань Департаменту  
 

Присутні:  

7 членів конкурсної комісії (список додається)  

Відсутні:  

3 члени конкурсної комісії: Жимолостнова С.К., Подорван А.Ф., 

Пущенко П.М.  

Засідання проводила секретар конкурсної комісії, головний спеціаліст 

відділу інформаційної та видавничої діяльності управління інформаційної 

діяльності та видавничої справи Департаменту інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю облдержадміністрації Легейда О.В.  
 

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 проектів.  

5. Формування рейтингу конкурсних пропозицій та визначення 

переможців конкурсу. 

6. Різне. 
 

1. Вступна частина.  
 

Слухали:  

Легейда О. В., секретар конкурсної комісії, головний спеціаліст 

Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації  

Коротко проінформувала присутніх про Порядок денний засідання.  
 

Ухвалили:  

Затвердити порядок денний. (Результати голосування: «за» – 7; «проти» – 

0; «утримались» – 0). 
 

2. Щодо з’ясування конфлікту інтересів у членів комісії. 
 

Слухали: 

Легейда О. В., секретар конкурсної комісії, головний спеціаліст 

Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації  
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Запропонувала 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. ІІ етап конкурсу: відкритий захист конкурсних пропозицій. 
 

Слухали: 

Легейда О. В., секретар конкурсної комісії, головний спеціаліст 

Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації  

Нагадала присутнім інформацію про подані конкурсні пропозиції ІГС та 

запросила заявників до захисту проектів.  
 

1. ІГС: Громадська організація «Громадський центр «ЧАС»; проект 

«Госпітальні округи: крок вперед чи назад?». 
 

Слухали: 

Рибак В.С., голова Громадської організації «Громадський центр «ЧАС» 

Представила проект «Госпітальні округи: крок вперед чи назад?». 
 

Слухали: 

Адаменко А.М., член конкурсної комісії 

Поцікавилась, як народилась ідея такого проекту, та яким чином і кому 

будуть розсилатися напрацьовані методичні матеріали? 
 

Слухали: 

Рибак В.С., голова Громадської організації «Громадський центр «ЧАС» 

Повідомила, що ідея конкурсної пропозиції народилась під час 

спілкування з персоналом Корюківської районної лікарні. Методичні матеріали 

розсилатимуться електронною поштою та роздаватимуться під час спілкування 

з представниками органів влади та керівниками медичних закладів. 
 

Слухали: 

Проскуріна Н.П., член конкурсної комісії 

Запитала, чи має право громадська організація видавати методичний 

посібник? Який кінцевий результат цієї роботи? 
 

Слухали: 

Рибак В.С., голова Громадської організації «Громадський центр «ЧАС» 

Повідомила, що посібник має інформаційний характер, аби донести до 

представників медичної сфери побажання, зауваження і пропозиції людей щодо 

наявних проблем у процесі проведення медичної реформи. 
 

Слухали: 

Москаленко І.І., член конкурсної комісії 
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Поцікавився, чи вплине даний проект на процеси реформування медичної 

галузі, що нині відбуваються в країні? І яким чином це відбудеться? 
 

Слухали: 

Рибак В.С., голова Громадської організації «Громадський центр «ЧАС» 

Повідомила, що починати треба з чогось. Зібрана інформація 

висвітлюватиметься в ЗМі, які в тому числі читають і депутати Верховної Ради 

України, що представляють Чернігівщину. 
 

Слухали: 

Журман С.М., член конкурсної комісії 

Зазначив, що мета і заходи даного проекту, окрім соціології, співпадають 

із завданнями та Програмою, розробленою Управлінням охорони здоров’я 

ОДА, що наразі реалізується в області. Чи планує громадська організація 

співпрацювати з Управлінням охорони здоров’я в цьому напрямку? 

Запропонував таку співпрацю започаткувати. 
 

Слухали: 

Рибак В.С., голова Громадської організації «Громадський центр «ЧАС» 

Повідомила, що при підготовці конкурсної заявки громадська організація 

контактувала з керівниками медичних закладів різного рівня. За умови 

реалізації конкурсної пропозиції співпраця з органами влади буде обов’язково.  
 

Слухали: 

Проскуріна Н.П., член конкурсної комісії 

Повідомила, що громадськість Чернігівщини давно вивчає питання 

реформування медичної галузі І є чимало напрацювань у цьому напрямку. Це 

дуже болюча і відповідальна тема. І в даному проекті інформаційна складова – 

головне, тому вона має бути на першому місті. А круглий стіл проводити треба 

не один, а декілька.  
 

Слухали: 

Рибак В.С., голова Громадської організації «Громадський центр «ЧАС» 

Зазначила, що громадська організація за умови реалізації проекту готова 

до співпраці з іншими громадськими формуваннями. 
 

Слухали: 

Пекуровська О.В., член конкурсної комісії 

Поцікавилась, скільки людей від організації планується залучити до 

реалізації цієї конкурсної пропозиції? 
 

Слухали: 

Рибак В.С., голова Громадської організації «Громадський центр «ЧАС» 

Повідомила, що від її ІГС в реалізації проекту братиме участь 5-6 

представників.  
 

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

«Децентралізація у медіа: доступно, достовірно, актуально». 
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Слухали: 

Назаренко О.В., голова Громадської організації «Асоціація регіональних 

засобів масової інформації» 

Представив проект «Децентралізація у медіа: доступно, достовірно, 

актуально». 
 

Слухали: 

Проскуріна Н.П., член конкурсної комісії 

Запитала, скільки ЗМІ створено в наших 19 ОТГ і які? І с ким ІГС планує 

працювати? 
 

Слухали: 

Назаренко О.В., голова Громадської організації «Асоціація регіональних 

засобів масової інформації» 

Повідомив, що в ОТГ створено 4 ЗМІ, також діють районні газети. Саме 

на ці видання орієнтований даний проект. 
 

Слухали: 

Журман С.М., член конкурсної комісії 

Зазначив, що спочатку треба було провести створення всіх ОТГ, 

заснувати в них ЗМІ, а потім запускати цей проект. Запропонував змінити мету 

проекту.  
 

Слухали: 

Назаренко О.В., голова Громадської організації «Асоціація регіональних 

засобів масової інформації» 

Пояснив, що мета конкурсної пропозиції має декілька ліній, які 

включають всі запропоновані напрямки діяльності.  
 

Слухали: 

Проскуріна Н.П., член конкурсної комісії 

Поцікавилась, яким чином буде створюватись комунікаційний 

майданчик, і кого залучатимуть до участі в ньому? Скільки коштів на це 

потрібно? 
 

Слухали: 

Назаренко О.В., голова Громадської організації «Асоціація регіональних 

засобів масової інформації» 

Наразі вже створений сайт ГО АР ЗМІ, тому є два варіанти для 

формування комунікаційного майданчику: або на базі цього сайту, або у 

Фейсбуці. Коштів на це не потрібно.  
 

Слухали: 

Проскуріна Н.П., член конкурсної комісії 

Висловила побажання, аби в кінці проекту побачити конкретний 

результат: скільки нових ЗМІ створено, який їхній ріст та як підвищився 

фаховий рівень журналістів цих видань? 
 

 



 5 

Слухали: 

Назаренко О.В., голова Громадської організації «Асоціація регіональних 

засобів масової інформації» 

Погодився із завданням.  
 

3. ІГС: Міська громадська організація «Асоціація безперервної фахової 

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

Слухали: 

Ясенчук О.А., координатор проекту  

Представив проект «Чернігівці в Українській Революції». 
 

Слухали: 

Журман С.М., член конкурсної комісії 

Поцікавився, де першочергово проводитиметься презентація книжки, яку 

видаватиме ІГС в ході реалізації проекту, і який її тираж? 
 

Слухали: 

Ясенчук О.А., координатор проекту  

Повідомив, що першочергову увагу в роботі буде спрямовано на північні 

райони області. Плановий тираж книги – 1000 примірників. 
 

Слухали: 

Проскуріна Н.П., член конкурсної комісії 

Скільки коштів планується витратити на видання книги? Хто входить до 

редакційної групи видання? 
 

Слухали: 

Ясенчук О.А., координатор проекту  

Повідомив, що на це потрібно 15 тисяч гривень. При формуванні 

матеріалів видання використані свідчення і повідомлення народних депутатів 

Левка Лук’яненка, Віталія Шевченка, дослідника Віктора Моренця історика 

Олександра Бондара та Олександра Ясенчука. 
 

Слухали: 

Москаленко І.І., член конкурсної комісії 

На яку аудиторію розрахована книга, що видаватиметься в ході реалізації 

проекту? 
 

Слухали: 

Ясенчук О.А., координатор проекту  

Зазаначив, що здебільшого книга орієнтована на істориків, проте вона 

буде розміщена на інтернет-ресурсах, розповсюджена в бібліотеках тощо. 
 

Слухали: 

Журман С.М., член конкурсної комісії 

Уточнив, що книга буде систематизована дослідниками, пошуковцями і 

науковцями, зорієнтована на аудиторію, яка цікавиться історією Чернігівщини 

та зокрема особами, які брали участь в революційних подіях? 
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Слухали: 

Проскуріна Н.П., член конкурсної комісії 

Чи отримує гонорари за видання книг Олександр Ясенчук? 
 

Слухали: 

Ясенчук О.А., координатор проекту  

Повідомив, що Олександр Ясенчук займається цією справою на 

громадських засадах і гонорарів не отримує. 
 

Слухали: 

Адаменко А.М., член конкурсної комісії 

Поцікавилась, чи несуть відповідальність за достовірність інформації 

видання його автори? 
 

Слухали: 

Ясенчук О.А., координатор проекту  

Повідомив, що це так. 
 

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

проект «Разом за життя». 
 

Слухали: 

Діденко Т.О., керівник Громадської організації – партнера «Крок до 

тварин»  

Представила проект «Разом за життя». 
 

Слухали: 

Проскуріна Н.П., член конкурсної комісії 

Поцікавилась, яка основна мета проекту? І як її буде реалізовано? 
 

Слухали: 

Діденко Т.О., керівник Громадської організації – партнера «Крок до 

тварин»  

Повідомила, що кінцева мета – зменшення безпритульних тварин на 

вулицях населених пунктів області. Консолідувати суспільство навколо її 

досягнення автори проекту планують за допомогою проведення інформаційної 

кампанії через засоби вірусної передачі інформації, мережу Інтернет, 

повідомлення в ЗМІ, ролики соціальної реклами, розповсюдження буклетів.  
 

Слухали: 

Москаленко І.І., член конкурсної комісії 

Поцікавився, чи займається дана громадська організація питаннями 

стерилізації безпритульних тварин? 
 

Слухали: 

Діденко Т.О., керівник Громадської організації – партнера «Крок до 

тварин»  

Повідомила, що питання стерилізації також піднімається її ІГС. 
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5. ІГС: Громадська організація «Громадське телебачення: Чернігів»; 

проект «Реформа медицини стосується кожного!». 
 

Слухали: 

Улюшева А.Ю., координатор проекту  

Представила проект «Реформа медицини стосується кожного!». 
 

Слухали: 

Проскуріна Н.П., член конкурсної комісії 

Поцікавилась, які основні проблеми реформи галузі охорони здоров’я 

будуть розглядатись у ході реалізації конкурсної пропозиції?  
 

Слухали: 

Улюшева А.Ю., координатор проекту  

Повідомила, що це буде обговорення госпітальних округів, надання 

первинної і вторинної медичної допомоги, сімейної медицини тощо. 
 

Слухали: 

Проскуріна Н.П., член конкурсної комісії 

Скільки буде залучено волонтерів або членів громадської організації до 

реалізації даного проекту? 
 

Слухали: 

Улюшева А.Ю., координатор проекту  

До реалізації проекту буде залучено 8 членів громадської організації та 15 

експертів. 
 

Слухали: 

Проскуріна Н.П., член конкурсної комісії 

Зазначила, що завданням проекту має бути не залучення експертів до 

реалізації проекту, а обговорення нагальних проблем медичної реформи із 

залученням експертів, а також висвітлення результатів обговорення в ЗМІ. 
 

Слухали: 

Улюшева А.Ю., координатор проекту  

Зазначила, що буде проведено обговорення проблеми, а потім 

висвітлення питання в ЗМІ. 
 

Слухали: 

Москаленко І.І., член конкурсної комісії 

Поцікавився, чи є серед членів громадської організації лікарі? 
 

Слухали: 

Улюшева А.Ю., координатор проекту  

У складі громадської організації нема вузькопрофільних спеціалістів 

медичної сфери. Тому до реалізації проекту залучаються експерти. 
 

Слухали: 

Москаленко І.І., член конкурсної комісії 
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Зауважив, що в даному конкурсі беруть участь два схожі проекти та 

запропонував об’єднати ці заявки. 
 

Слухали: 

Улюшева А.Ю., координатор проекту  

Зазначила, що у проекті Громадської організації «Громадський центр 

«ЧАС» «Госпітальні округи: крок вперед чи назад?» розглядається більш 

локальна тема, мова йде тільки про госпітальні округи, а в даному проекті 

питання розглядається більш широко. 
 

Слухали: 

Москаленко І.І., член конкурсної комісії 

Запитав, чи підтримує доповідач медичну реформу, і що саме він 

підтримує? 
 

Слухали: 

Улюшева А.Ю., координатор проекту  

Зазначила, що реформу вона підтримує частково. 
 

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

«Історичний квест «Патріоти Чернігівщини». 
 

Слухали: 

Геращенко О.В., координатор проекту  

Представила проект «Історичний квест «Патріоти Чернігівщини». 
 

Слухали: 

Журман С.М., член конкурсної комісії 

Запитав, звідки власні кошти у громадської організації? 
 

Слухали: 

Геращенко О.В., координатор проекту  

У громадської організації є спонсори і активісти, які готові вкладати 

кошти в реалізацію даного проекту. 
 

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

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

Слухали: 

Силенок В.В., координатор проекту  

Представила проект «Living lesson» (живий урок).  
 

Слухали: 

Журман С.М., член конкурсної комісії 

Поцікавився, куди конкретно потрібні кошти для реалізації проекту? 
 

Слухали: 

Силенок В.В., координатор проекту  

Описала кошторис проекту. 
 

Слухали: 
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Адаменко А.М., член конкурсної комісії 

Запитала, чому на костюми потрібно саме 12 тисяч гривень? 
 

Слухали: 

Силенок В.В., координатор проекту  

Пояснила, що витрати на костюми прораховані з урахуванням матеріалів 

та пошиття. Костюми будуть готуватись для дітей, які братимуть участь в 

організації уроку. 
 

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

психологічної реінтеграції жінок, що перебувають у конфлікті із законом 

«Калиновою дорогою змін». 
 

Слухали: 

Котеленець О.О., координатор проекту  

Представив проект соціально-психологічної реінтеграції жінок, що 

перебувають у конфлікті із законом «Калиновою дорогою змін». 
 

Слухали: 

Проскуріна Н.П., член конкурсної комісії 

Як громадська організація збиратиме жінок зазначеної в проекті 

категорії? Кого для цього планується залучати? 
 

Слухали: 

Котеленець О.О., координатор проекту  

Пояснив, що проект передбачає навчальний тренінг для людей, які 

працюють з такими жінками. На тренінг будуть запрошені фахівці соціальної 

роботи, що працюють у відповідних соціальних службах та представники 

громадських організацій, які займаються даним питанням. 
 

Слухали: 

Легейда О.В.,секретар конкурсної комісії 

Наголосила, що проект має охопити більшість районів області. 
 

Слухали: 

Котеленець О.О., координатор проекту  

Повідомив, що ця умова буде виконана. 
 

Слухали: 

Пекуровська О.В.,секретар конкурсної комісії 

Коли будуть висаджуватись кущі калини? 
 

Слухали: 

Котеленець О.О., координатор проекту  

Повідомив, що це буде у квітні 2018 року. 
 

Слухали: 

Проскуріна Н.П., член конкурсної комісії 

Поцікавилась, де будуть висаджувати калину? 
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Слухали: 

Котеленець О.О., координатор проекту  

Зазначив, що калинові алеї висаджуватимуться у населених пунктах, 

залучених до реалізації проекту. 
 

4. ІІІ етап конкурсу: індивідуальне оцінювання поданих проектів. 
 

Слухали: 

Легейда О. В., секретар конкурсної комісії, головний спеціаліст 

Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації  

Повідомила, що у кожного члена комісії є оціночна форма, і попросила 

заповнити її. Оцінювати проект необхідно за чотирма критеріями. Кожна 

позиція оцінюється від 0 до 5 балів. 
 

5. Формування рейтингу конкурсних пропозицій та визначення 

переможців конкурсу. 
 

Слухали: 

Легейда О. В., 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. ІГС: Громадська організація «Чернігів Європейський»; проект 

«Історичний квест «Патріоти Чернігівщини» (130). 

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

ГРАД»; проект «Living lesson» (живий урок) (129). 

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

проект «Разом за життя» (124). 

4. ІГС: Міська громадська організація «Асоціація безперервної фахової 

освіти «АТЕНЕУМ»; проект «Чернігівці в Українській Революції» (119).  

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

«Децентралізація у медіа: доступно, достовірно, актуально» (109). 

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

проект «Реформа медицини стосується кожного!» (106). 

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

психологічної реінтеграції жінок, що перебувають у конфлікті із законом 

«Калиновою дорогою змін» (99). 

8. ІГС: Громадська організація «Громадський центр «ЧАС»; проект 

«Госпітальні округи: крок вперед чи назад?» (97). 
 

Ухвалили: затвердити сформований рейтинг конкурсних пропозицій. 

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

Легейда О. В., секретар конкурсної комісії, головний спеціаліст 

Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації  

Запропонувала провести засідання конкурсної комісії на початку 2018 

року після затвердження обласного бюджету на 2018 рік та визначити 

переможців конкурсу. 
 

Ухвалили: визначити проекти-переможці на початку 2018 року після 

затвердження обласного бюджету на наступний рік. 

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

 

 
 

 

 

Легейда 

Олена Вікторівна 

 

 

Мироненко 

Ірина Юріївна 

 

 

Адаменко 

Алла Миколаївна 

 

 

Москаленко 

Ігор Іванович 

 

 

Журман 

Сергій Миколайович 

 

 

Пекуровська 

Олена Миколаївна 

 

Проскуріна 

Наталія Павлівна 

 

 

 

Протокол оформлено Департаментом 

інформаційної діяльності та комунікацій 

з громадськістю облдержадміністрації 


