
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 надається підтримка за рахунок коштів 

обласного бюджету  

в 2019 році 

 

21 грудня 2018 року, 

зала засідань Департаменту  

 

Присутні:  

9 членів конкурсної комісії (список додається). 
 

Відсутні:  

2 члени конкурсної комісії: 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. 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. Визначення прохідного балу. 

7. Різне. 
 

1. Вступна частина.  
 

Слухали:  

СЛЕЗКО І., голова конкурсної комісії, директор Департаменту 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації  

Коротко проінформувала присутніх про Порядок денний засідання.  
 

Ухвалили:  

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

0; «утримались» – 0). 
 

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

Слухали: 
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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 ІГС та 

запросив заявників до захисту проектів.  
 

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

«Соціологічне дослідження громадської думки з актуальних соціально-

політичних проблем Чернігівської області». 

 

Слухали: 

КРУК О., координатор проекту, уповноважений представник 

громадської організації «Чернігів Європейський» 

Представив проект «Соціологічне дослідження громадської думки з 

актуальних соціально-політичних проблем Чернігівської області». 
 

Слухали: 

ЖУРМАН С., член конкурсної комісії 

Поцікавився, яким чином контролюватиметься процес проведення 

опитування під час дослідження? 
 

Слухали: 

КРУК О., координатор проекту, уповноважений представник 

громадської організації «Чернігів Європейський» 

Пояснив, що вибірково будуть здійсненні телефонні дзвінки 

респондентам для перевірки інформації. 
 

Слухали: 

МОСКАЛЕНКО І., член конкурсної комісії 

Запитав, коли конкретно буде проводитися опитування? 
 

Слухали: 
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КРУК О., координатор проекту, уповноважений представник 

громадської організації «Чернігів Європейський» 

Повідомив, що опитування проводитиметься після виборів Президента 

України. 
 

Слухали: 

РОДИМЧЕНКО В., член конкурсної комісії 

Поцікавився, де будуть висвітлені результати опитування? 
 

Слухали: 

КРУК О., координатор проекту, уповноважений представник 

громадської організації «Чернігів Європейський» 

Зазначив, що результати опитування будуть оприлюднені під час 

підсумкової прес-конференції в рамках реалізації проекту, на сайті 

Чернігівської облдержадміністрації, надіслані на електронні адреси 

громадських організацій, під час інших інформаційних заходів з відповідної 

тематики. 
 

2. ІГС: Громадська організація «Чернігів Європейський; проект 

«Домашнє насильство: соціологічний аналіз явища в Чернігівській області».  
 

Слухали: 

КАЛЬНИЦЬКА К., координатор проекту, уповноважений 

представник громадської організації «Чернігів Європейський» 

Представила проект «Домашнє насильство: соціологічний аналіз явища в 

Чернігівській області». 
 

Слухали: 

ЖУРМАН С., член конкурсної комісії 

Поцікавився, чи планується оприлюднення результатів дослідження в 

паперовому вигляді? 
 

Слухали: 

КАЛЬНИЦЬКА К., координатор проекту, уповноважений 

представник громадської організації «Чернігів Європейський» 

Зазначила, що друк посібника потребує чимало коштів. Тому результати 

друкуватимуться, якщо будуть винайдені додаткові джерела фінансування. 
 

Слухали: 

АДАМЕНКО А., член конкурсної комісії 

Запитала про кадрове забезпечення проекту. 
 

Слухали: 

КАЛЬНИЦЬКА К., координатор проекту, уповноважений 

представник громадської організації «Чернігів Європейський» 

Повідомила, що реалізацією проекту займатимуться науковці ЧНТУ та 

волонтерська група громадської організації «Чернігів Європейський», технічну 

сторону забезпечуватимуть також фахівці громадської організації. 
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Слухали: 

РОДИМЧЕЕНКО В., член конкурсної комісії 

Поцікавився, чи враховуватиметься під час дослідження думка чоловіків, 

чи залучатимуть їх до вивчення питання домашнього насилля? 
 

Слухали: 

КАЛЬНИЦЬКА К., координатор проекту, уповноважений 

представник громадської організації «Чернігів Європейський» 

Поінформувала присутніх, що під час дослідження вивчатиметься думка 

як жінок, так і ставлення до даної проблеми чоловіків. 
 

Слухали: 

МОСКАЛЕНКО І., член конкурсної комісії 

Запитав, чи проводилися аналогічні дослідження в інших регіонах 

України? Якщо так, то чи враховуватиметься досвід такої роботи? 
 

Слухали: 

КАЛЬНИЦЬКА К., координатор проекту, уповноважений 

представник громадської організації «Чернігів Європейський» 

Повідомила, що під час реалізації проекту обов’язково враховуватиметься 

досвід проведення таких проектів в інших областях країни. 
 

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

«Оцінка ефективності використання коштів субвенції на розвиток 

інфраструктури ОТГ за 2016-2018 рр.». 
 

Слухали: 

РИБАК В., голова Громадської організації «Громадський центр «ЧАС» 

Представила проект «Оцінка ефективності використання коштів субвенції 

на розвиток інфраструктури ОТГ за 2016-2018 рр.». 
 

РОДИМЧЕНКО В., член конкурсної комісії 

Запитав про кадрове забезпечення проекту. 
 

Слухали: 

РИБАК В., голова Громадської організації «Громадський центр «ЧАС» 

Зазначила, що до реалізації проекту залучатимуться фахівці, які 

займалися питаннями децентралізації в Чернігівській області. 
 

4. ІГС: Громадська організація «Спілка жінок Чернігівщини»; проект 

«Розширення можливостей жінок у прийнятті рішень – успішна децентралізація 

влади». 
 

Слухали: 

ЗАДОРОЖНА С., координатор проекту, уповноважений представник 

громадської організації «Спілка жінок Чернігівщини» 

Представила проект «Розширення можливостей жінок у прийнятті 

рішень – успішна децентралізація влади». 
 

Слухали: 
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ЖУРМАН С., член конкурсної комісії 

Поцікавився, чи вистачить коштів на всі заплановані заходи, оскільки 

проведення соціологічного дослідження вимагає чимало ресурсів? Хто 

готуватиме методичний посібник, адже матеріали мають готуватися фахово? 
 

Слухали: 

ЗАДОРОЖНА С., координатор проекту, уповноважений представник 

громадської організації «Спілка жінок Чернігівщини» 

Зауважила, що під час реалізації проекту проводитиметься мін-

дослідження у вигляді анкетування, тому запланованих коштів має вистачити 

на проведення всіх запланованих заходів. 

Підготовкою методичного посібника займатимуться науковці ЧНТУ, які 

вже мають досвід подібної роботи. До того ж на сьогодні певні напрацювання 

для виготовлення посібника вже є. 
 

Слухали: 

РОДИМЧЕНКО В., член конкурсної комісії 

Наголосив на активності жінок у різноманітних сферах життєдіяльності 

регіону, зокрема вказав на переважну більшість серед присутніх у залі. 
 

Слухали: 

ДОРОЖКІНА І., голова громадської організації «Спілка жінок 

Чернігівщини» 

Зауважила, що якщо раніше в сільських радах Чернігівщини було біля 

60 % жінок, то сьогодні у створених ОТГ – біля 30 %. Так, серед голів 37 

громад – лише 10 жінок. У бюджетах ОТГ значно зросли обсяги надходжень. І 

сьогодні в сільських радах пробитися жінкам до органів влади дуже важко. 

Тому нашою громадською організацією вже створено декілька громадських 

об’єднань жінок, проводяться круглі столи та інші заходи, спрямовані на 

розширення можливостей жінок у прийнятті рішень. 
 

5. ІГС: Прилуцька міська організація професійної спілки працівників 

культури; проект «Поетична платформа «Світ жіночими очима». 
 

Слухали: 

ГНАТІВ Є., голова Прилуцької міської організації професійної спілки 

працівників культури 

Представила проект «Поетична платформа «Світ жіночими очима». 
 

Слухали: 

ЖУРМАН С., член конкурсної комісії 

Поцікавився, куди передаватимуться екземпляри книги «Світ жіночими 

очима», яку планується випустити в рамках проекту? 
 

Слухали: 

ЛЕГЕЙДА О., секретар конкурсної комісії, головний спеціаліст 

Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації  
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Наголосила на тому, що проект має охоплювати не менше половини 

адміністративно-територіальних одиниць області. 
 

Слухали: 

ГНАТІВ Є., голова Прилуцької міської організації професійної спілки 

працівників культури 

Повідомила, що книгу планують передати в бібліотеки усіх районів 

Чернігівщини. 
 

6. ІГС: Громадська організація «Центр «Апельсин»; проект «Літературні 

родинні читання «Словограй». 
 

Слухали: 

ВИННИК Т., координатор проекту, уповноважений представник 

громадської організації «Центр Апельсин» 

Представила проект «Поетична платформа «Літературні родинні читання 

«Словограй». 
 

Слухали: 

РОДИМЧЕНКО В., член конкурсної комісії 

Скільки буде запрошено людей на фестиваль і проходитиме захід? 
 

Слухали: 

ВИННИК Т., координатор проекту, уповноважений представник 

громадської організації «Центр Апельсин» 

Зазначила, що захід буде відбуватися в центральній бібліотеці міста 

Ніжин. На захід будуть запрошені учасники з 13 районів області. 
 

Слухали: 

НАДИРОВА Н., член конкурсної комісії 

Запитала, як обирали учасників заходу? 
 

Слухали: 

ВИННИК Т., координатор проекту, уповноважений представник 

громадської організації «Центр Апельсин» 

Поінформувала присутніх, що учасників заходу обирали серед усіх 

бажаючих за сприяння відділів освіти та культури райдержадміністрацій. 
 

Слухали: 

РОДИМЧЕНКО В., член конкурсної комісії 

Поцікавився, хто оплачуватиме проїзд учасників фестивалю? 
 

Слухали: 

ВИННИК Т., координатор проекту, уповноважений представник 

громадської організації «Центр Апельсин» 

Повідомила, що оплата проїзду учасників передбачена кошторисом 

проекту. 
 

Слухали: 

ЖУРМАН С., член конкурсної комісії 
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Зазначив, що подібний захід вже проводився у 2017 році. Чи цього разу 

будуть ті самі родини брати участь у фестивалі? 
 

Слухали: 

ВИННИК Т., координатор проекту, уповноважений представник 

громадської організації «Центр Апельсин» 

Повідомила, що на фестиваль запрошуватимуть усі родини, яких цікавить 

українська книжка, тобто всіх, хто бажає долучитися до літературних читань. 
 

4. ІІІ етап конкурсу: індивідуальне оцінювання поданих проектів. 
 

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 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 

«Домашнє насильство: соціологічний аналіз явища в Чернігівській області». 

(168 балів). 

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

«Оцінка ефективності використання коштів субвенції на розвиток 

інфраструктури ОТГ за 2016-2018 рр.». (164 бали). 

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

«Соціологічне дослідження громадської думки з актуальних соціально-

політичних проблем Чернігівської області». (163 бали). 

4. ІГС: Громадська організація «Спілка жінок Чернігівщини»; проект 

«Розширення можливостей жінок у прийнятті рішень – успішна децентралізація 

влади». (157 балів). 

5. ІГС: Прилуцька міська організація професійної спілки працівників 

культури; проект «Поетична платформа «Світ жіночими очима». (153 бали). 

6. ІГС: Громадська організація «Центр «Апельсин»; проект «Літературні 

родинні читання «Словограй». (149 балів). 
 

Ухвалили: затвердити сформований рейтинг конкурсних пропозицій. 

(Результати голосування: «за» – 9; «проти» – 0; «утримались» – 0). 
 

6. Визначення прохідного балу. 
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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: 

ЖУРМАН С., член конкурсної комісії 

Запропонував не встановлювати прохідний бал для конкурсних проектів. 

Визначити переможцями та профінансувати реалізацію всіх конкурсних 

пропозицій. Оскільки всі інститути громадянського суспільства на належному 

рівні підготували проекти та провели їх захист. 
 

Ухвалили: не встановлювати прохідний бал для конкурсних пропозицій; 

визначити переможцями всі 6 поданих на конкурс інститутами громадянського 

суспільства проектів. (Результати голосування: «за» – 9; «проти» – 0; 

«утримались» – 0). 
 
 

 

 
СЛЕЗКО  
Ігор Іванович 

 
 

ЛЕГЕЙДА  
Олена Вікторівна 

 
 

МИРОНЕНКО  
Ірина Юріївна 

 
 

ЯСКОВЕЦЬ  
Вероніка В’ячеславівна 

 

АДАМЕНКО  
Алла Миколаївна 

 

ЖУРМАН 
Сергій Миколайович 

 
 

МОСКАЛЕНКО 
Ігор Іванович 

 
 

НАДИРОВА 
Наталія Гаврилівна 

 

РОДИМЧЕНКО 
В’ячеслав Володимирович 

 

 
 

Протокол оформлено Департаментом 
інформаційної діяльності та комунікацій 
з громадськістю облдержадміністрації 

 


