
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 2018 році 

 

21 грудня 2018 року, 

зала засідань Департаменту  

 

Присутні:  

7 членів конкурсної комісії (список додається). 
 

Відсутні:  

3 члени конкурсної комісії: Пекуровська О.М., Проскуріна Н.П., 

Пущенко П.М. 
 

Засідання проводив голова конкурсної комісії, директор Департаменту 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації 

Слезко І.І.  
 

Порядок денний: 

1. Вступна частина.  

2. Звіти інститутів громадянського суспільства про результати та 

реалізацію проектів, на виконання яких надавалася фінансова підтримка з 

обласного бюджету в 2018 році. 

3. Підсумкові висновки щодо реалізації проектів та використання коштів 

обласного бюджету. 

4. Різне. 
 

1. Вступна частина.  
 

Слухали:  

СЛЕЗКО І., 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.  
 

Ухвалили:  

Погодити порядок денний, форми підсумкових висновків за результатами 

моніторингу реалізації проектів, надати слово представникам ІГС для звітування. 

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

 



 2 

2. Звіти інститутів громадянського суспільства про результати та 

реалізацію проектів, на виконання яких надавалася фінансова підтримка з 

обласного бюджету в 2018 році. 
 

Слухали: 

СЛЕЗКО І., голова конкурсної комісії, директор Департаменту 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації 

Нагадав присутнім інформацію про проекти ІГС, реалізовані в 2018 році за 

фінансової підтримки з обласного бюджету. Запропонував заслухати звіти 

представників ІГС. 
 

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

психологічної реінтеграції жінок, що перебувають у конфлікті із законом, 

«Калиновою дорогою змін». 
 

Слухали:  

СМОЛЯР Я., голова громадської організації «Епоха свідомості» 

Презентувала звіт про результати реалізації проекту «Калиновою дорогою 

змін». 
 

Слухали:  

АДАМЕНКО А., член конкурсної комісії 

Поцікавилася, чи матиме продовження діяльність, розпочата під час 

проекту? 
 

Слухали:  

СМОЛЯР Я., голова громадської організації «Епоха свідомості» 

Зазначила, що під час реалізації проекту виявилося, що даний напрям є 

дуже актуальним для представників органів влади та громадських організацій, які 

працюють з категорією жінок, що перебувають у конфлікті із законом. Тому 

робота продовжуватиметься в рамках діяльності громадської організації «Епоха 

свідомості» та співпраці з іншими інститутами громадянського суспільства. 
 

2. ІГС: громадська організація «Асоціація регіональних засобів масової 

інформації»; проект: «Децентралізація у медіа: доступно, достовірно, актуально». 
 

Слухали:  

СЛЕЗКО І., голова конкурсної комісії, директор Департаменту 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації, відповідальний виконавець за реалізацію проекту в 

Департаменті 

Розповів про заходи, організовані в рамках виконання проекту 

«Децентралізація у медіа: доступно, достовірно, актуально», ознайомив присутніх 

з матеріалами, розробленими в ході їх реалізації. 
 

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

«Історичний квест «Патріоти Чернігівщини». 
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Слухали:  

ГЕРАСИМЕНКО О., координатор проекту «Історичний квест 

«Патріоти Чернігівщини», уповноважений представник громадської 

організації «Чернігів Європейський» 

Презентувала звіт про результати реалізації проекту «Історичний квест 

«Патріоти Чернігівщини» та відеосюжет, знятий під час проведення фінального 

туру історичного квесту.  
 

4. ІГС: Міська громадська організація «Асоціація безперервної фахової 

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

Слухали:  

ЯСЕНЧУК О., координатор проекту «Чернігівці в Українській 

Революції», уповноважений представник міської громадської організації 

«Асоціація безперервної фахової освіти «АТЕНЕУМ» 

Презентував звіт про результати реалізації проекту «Чернігівці в 

Українській Революції» та книгу «Чернігівці: учасники Української революції – 

1000 біографій. Генерали, старшини, козаки».  
 

Слухали:  

АДАМЕНКО А., член конкурсної комісії 

Запитала про джерела інформації, використаної під час підготовки книги? 
 

ЯСЕНЧУК О., координатор проекту «Чернігівці в Українській 

Революції», уповноважений представник міської громадської організації 

«Асоціація безперервної фахової освіти «АТЕНЕУМ» 

Зазначив, що при підготовці видання використані матеріали робіт 

науковців, які займаються вивченням подій Української революції 2017-2021 

років, а також спогади очевидців – як жителів області, так і людей, які свого часу 

емігрували до інших країн. 
 

5. ІГС: Громадська організація «Громадське телебачення: Чернігів»; проект 

«Разом за життя». 
 

Слухали:  

УЛЮШЕВА А., координатор проекту «Разом за життя», 

уповноважений представник громадської організації «Громадське 

телебачення: Чернігів» 

Презентувала звіт про результати реалізації проекту «Разом за життя».  
 

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

«Реформа медицини стосується кожного!». 
 

Слухали:  

УЛЮШЕВА А., координатор проекту «Реформа медицини стосується 

кожного!», уповноважений представник громадської організації «Громадське 

телебачення: Чернігів» 

Презентувала звіт про результати реалізації проекту «Реформа медицини 

стосується кожного!».  
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Слухали:  

АДАМЕНКО А., член конкурсної комісії 

Поцікавилася, як сприймають жителі області медичну реформу? 
 

Слухали:  

УЛЮШЕВА А., координатор проекту «Реформа медицини стосується 

кожного!», уповноважений представник громадської організації «Громадське 

телебачення: Чернігів» 

Розповіла, що чимала кількість людей негативно сприймають проведення 

медичної реформи через недостатню поінформованість. 
 

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

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

Слухали:  

ХАРЬКОВА О., координатор проекту «Living lesson» (живий урок), 

уповноважений представник Новгород-Сіверської районної громадської 

організації «Княжий ГРАД». 

Презентувала звіт про результати реалізації проекту «Living lesson». 

Представила присутнім фоторепортаж заходів, проведених в рамках реалізації 

проекту. 
 

Слухали:  

АДАМЕНКО А., член конкурсної комісії 

Запитала, чи планують ініціатори проекту обмінюватися досвідом 

проведення живого уроку з іншими навчальними закладами області? 
 

Слухали:  

ХАРЬКОВА О., координатор проекту «Living lesson» (живий урок), 

уповноважений представник Новгород-Сіверської районної громадської 

організації «Княжий ГРАД». 

Повідомила, що з окремими навчальними закладами області вже є 

домовленість про спільну роботу в організації подібних навчально-виховних 

заходів. Крім того, планується розробка подібного проекту у майбутньому та 

участь у конкурсі громадських проектів на 2020 рік. 

 

3. Підсумкові висновки щодо реалізації проектів та використання 

коштів обласного бюджету. 
 

Слухали: 

СЛЕЗКО. І, 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 соціально-психологічної реінтеграції жінок, що перебувають у 

конфлікті із законом, «Калиновою дорогою змін» громадської організації «Епоха 

свідомості» реалізовано в повному обсязі (Результати голосування: «за» – 7; 

«проти» – 0; «утримались» – 0). 

2. Проект «Децентралізація у медіа: доступно, достовірно, актуально» 

громадської організації «Асоціація регіональних засобів масової інформації» 

реалізовано в повному обсязі (Результати голосування: «за» – 7; «проти» – 0; 

«утримались» – 0). 

3. Проект «Історичний квест «Патріоти Чернігівщини» громадської 

організації «Чернігів Європейський» реалізовано в повному обсязі (Результати 

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

4. Проект «Чернігівці в Українській Революції» міської громадської 

організації «Асоціація безперервної фахової освіти «АТЕНЕУМ» реалізовано в 

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

5. Проект «Разом за життя» громадської організації «Громадське 

телебачення: Чернігів» реалізовано в повному обсязі (Результати голосування: 

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

6. Проект «Реформа медицини стосується кожного!» громадської організації 

«Громадське телебачення: Чернігів» реалізовано в повному обсязі (Результати 

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

7. Проект «Living lesson» (живий урок) Новгород-Сіверської районної 

громадської організації «Княжий ГРАД» реалізовано в повному обсязі 

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

 

 
СЛЕЗКО  
Ігор Іванович 

 
 

ЛЕГЕЙДА  
Олена Вікторівна 

 
 

МИРОНЕНКО  
Ірина Юріївна 

 
 

АДАМЕНКО  
Алла Миколаївна 

 

ЖУРМАН 
Сергій Миколайович 

 
 

ЖИМОЛОСТНОВА 
Світлана Кузьмінічна 

 
 

МОСКАЛЕНКО 
Ігор Іванович 

 
 

 
 

Протокол оформлено Департаментом 
інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації 


