
Протокол № 3 

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 2020 році 

 

 

28 грудня 2020 року, 

зала засідань Департаменту  

 

 

Присутні:  
5 членів конкурсної комісії, 2 представники інститутів громадянського 

суспільства (списки додаються). 
 

Присутні (брали участь у голосуванні): МОСКАЛЕНКО І. І., 

ЖИМОЛОСТНОВА С. К., НАДИРОВА Н. Г., РОДИМЧЕНКО В. В.  
 

Відсутні:  
3 члени конкурсної комісії: ЖУРМАН С. М., АДАМЕНКО А. М.,  

ПРОСКУРІНА Н. П. 
 

Засідання проводила голова конкурсної комісії, директор Департаменту 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної 

адміністрації СЕЛЬМАХ О. А.  
 

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 2020 році. 

3. Підсумкові висновки щодо реалізації проектів та використання коштів 

обласного бюджету. 

4. Різне. 
 

1. Вступна частина.  
 

Слухали:  

СТЕЛЬМАХ О., голова конкурсної комісії, директор Департаменту 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної 

адміністрації 

Коротко проінформувала присутніх про Порядок денний засідання. 

Ознайомила членів комісії з формами підсумкових висновків за результатами 

моніторингу реалізації проектів.  
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Ухвалили:  

Погодити порядок денний, форми підсумкових висновків за результатами 

моніторингу реалізації проектів, надати слово представникам ІГС для звітування. 

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

2. Звіти інститутів громадянського суспільства про результати та 

реалізацію проектів, на виконання яких надавалася фінансова підтримка з 

обласного бюджету в 2020 році. 
 

Слухали: 

СТЕЛЬМАХ О., голова конкурсної комісії, директор Департаменту 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної 

адміністрації  

Нагадала присутнім про проекти інститутів громадянського суспільства, які 

реалізовувалися протягом 2020 року за фінансової підтримки з обласного 

бюджету. Запропонувала заслухати звіти представників ІГС. 

Зазначила, що у зв’язку із запровадженням на території області 

обмежувальних заходів із запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, відбувалися незначні зміни 

в Планах заходів з реалізації громадських ініціатив. Але, незважаючи на це, всі 

п’ять проектів були реалізовані, звіти подані до Департаменту. 
 

1. ІГС: Новгород-Сіверська районна громадська організація «КНЯЖИЙ  

ГРАД», проект: «Сіверщина гостинна». 
 

Слухали:  

ХАРЬКОВА О., член Новгород-Сіверська районної громадської організації 

«КНЯЖИЙ  ГРАД», керівник проекту 

Презентувала звіт про результати реалізації проекту «Сіверщина гостинна». 

Зауважила, що на перший погляд проект сприймався населенням 

неоднозначно, але загалом – позитивно, і викликав зацікавлення з боку громади. 

Повідомила, що оскільки Філія ПАТ "НСТУ "Чернігівська регіональна 

дирекція "UA:Чернігів" не розміщувала виготовлений матеріал на своїх ресурсах, 

то кількість проінформованих осіб була меншою від заявленої. Однак намагались 

максимально вийти на заявлений показник. І крім запланованих ресурсів 

використовували ще додаткові. Це і сайт Новгород-Сіверської РДА та розділ 

Сектору культури; додаткові групи в соціальних мережах, що додало кількість 

репостів та переглядів. Також волонтеркою проекту було створено ютуб канал 

«Сівертур», на який заливаються відзняті та змонтовані відеоролики з метою 

популяризації туристичних перлин Новгород-Сіверського краю. Всього було 

відзнято за період реалізації проекту 11 матеріалів. Лише в групі «Сівертур» з 

липня по жовтень 2020 року було 49 тисяч 351 перегляд матеріалів. 

За час втілення проекту лише по 2 ресурсах, які були створені в Фейсбуці: це 

тематична група «Сівертур» та сторінка «Сівертур» - 117 тисяч 708 одиниць 

охопленої аудиторії. Були також репости по інших групах та сторінках в 

Фейсбуці. Крім того, партнери проекту розміщували інформацію на сайті 

Новгород-Сіверської РДА (розміщено 3 дописи). 
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Слухали:  

СТЕЛЬМАХ О., голова конкурсної комісії, директор Департаменту 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної 

адміністрації  

Поцікавилася чи співпрацювала громадська організація із міською владою та 

іншими організаціями, які зацікавлені у розвитку туристичної галузі регіону. 
 

Слухали:  

ХАРЬКОВА О., член Новгород-Сіверська районної громадської організації 

«КНЯЖИЙ  ГРАД», керівник проекту 

Повідомила, що з міською радою співпраця не вдалася. Натомість, протягом 

реалізації проекту «Сіверщина гостинна», районна державна адміністрація 

постійно підтримувала зв’язок та надавала всебічну допомогу. Сектор культури 

Новгород-Сіверської районної державної адміністрації Чернігівської області 

надавав методичну допомога в реалізації проекту, зокрема, у розробці методичних 

матеріалів, інформаційних листівок, макетів сувенірної продукції; організації і 

проведення просвітницьких заходів, підготовці семінару «Розвиток сільського та 

зеленого туризму на Чернігово-Сіверщині: перспективи, успішні кейси, тенденції 

розвитку» для представників громад Чернігівської області, які  обрали туризм 

одним з напрямків свого стратегічного розвитку. У рамках реалізації проекту була 

налагоджена тісна співпраця із групою однодумців «Менщина туристична».  
 

2. ІГС: Громадська організація «УЧАСНИКИ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ 

ОПЕРАЦІЇ НОВГОРОД-СІВЕРЩИНИ», проект: «Наше коріння». 
 

Слухали: 

ХАРЬКОВА О., представник громадської організації «УЧАСНИКИ 

АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ НОВГОРОД-СІВЕРЩИНИ» 

Прозвітувала про результати реалізації проекту «Наше коріння». 
 

3. ІГС: Громадська організація «Деснянська ліга натуралістів», проект: 

«Екоздоров’я на рідних стежинах». 
 

Слухали: 

ХАРЬКОВА О., член громадської організації «Деснянська ліга 

натуралістів» 

Презентувала звіт про результати реалізації проекту «Екоздоров’я на рідних 

стежинах». 

Зазначила, що у зв’язку із запровадженням на території області 

обмежувальних заходів із запобігання поширенню коронавірусної хвороби, 

відбулися незначні зміни в Планах реалізації проекту. Зокрема, проведено 8 із 10 

запланованих заходів по ековолонтерській інтерактивній стежині та квесту 

«Подорожую, спостерігаю, збережу!». Але, це ніяк не позначилося на результатах 

виконання проекту. У рамках проведення підсумкового заняття  на 

ековолонтерській інтерактивній стежині проінформовано 28 (за планом - 20) 

педагогів Чернігівської області про результати проекту та проведено аналіз 

результативності проекту соціальної дії.  
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Слухали: 

СТЕЛЬМАХ О., голова конкурсної комісії, директор Департаменту 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної 

адміністрації  

Поцікавилася, чи має продовження розпочата екологічна ініціатива.  
 

Слухали: 

ХАРЬКОВА О., член громадської організації «Деснянська ліга 

натуралістів» 

Повідомила, що проект зацікавив як дітей, так і педагогічних працівників та 

науковців. Він отримав досить високу оцінку від людей, які відвідали екостежину. 

Біля 220 учасників освітнього процесу усвідомлено ставитимуться до культурних 

надбань свого народу, до свого здоров’я, здорового способу життя. У подальших 

планах передбачається: 1) продовження екопросвітницької діяльності серед 

населення Новгород-Сіверщини; 2) продовження співпраці із закладами освіти 

Новгород-Сіверського району щодо проведення занять на екостежині у 2021 році; 

3) продовження роботи над спільним проектом з ДП «Новгород-Сіверське лісове 

господарство» по створенню ландшафтного парку у с. Стахорщина; 4) після 

завершення карантину продовження співпраці з представниками позашкілля 

Сумщини, з якими вже мається попередня домовленість.  
 

4. ІГС: Благодійна організація «Чернігівське відділення Благодійної 

організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД», проект: 

«Ярмарок громадських ініціатив» в рамках обласного форуму організацій 

громадянського суспільства «Чернігівщина 2020». 
 

Слухали: 

СОЛОМКО К., фахівець зі зв’язків з громадськістю та пресою благодійної 

організації «Чернігівське відділення Благодійної організації «Всеукраїнська 

мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД», координатор проекту 

Розповіла, що в рамках реалізації проекту, 24 вересня у Чернігівському 

обласному молодіжному центрі відбувся «Ярмарок громадських ініціатив», під 

час якого громадські організації презентували свої напрацювання, найкращі 

практики та майбутні ініціативи. Загалом, було залучено 18 організацій 

громадянського суспільства (надалі – ОГС) (50 представників), проведено 

13 активностей та презентацій діяльності громадської свідомості. 
  

Слухали:  

СТЕЛЬМАХ О., голова конкурсної комісії, директор Департаменту 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної 

адміністрації  

Поцікавилася, чи напрацювали ОГС ініціативи, які  в майбутньому могли б 

реалізовувати разом.  
 

Слухали:  

СОЛОМКО К., фахівець зі зв’язків з громадськістю та пресою благодійної 

організації «Чернігівське відділення Благодійної організації «Всеукраїнська 

мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД», координатор проекту 
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Повідомила, що всі громадські організації дуже різнопланові, тому якогось 

спільного напрацювання не відбулося. Але представники ОГС обмінялися 

досвідом та контактами, що в подальшому сприятиме розвитку конкретних 

громадських ініціатив та суспільства в цілому.  
 

Слухали:  

МИРОНЕНКО І., член конкурсної комісії, начальник відділу взаємодії з 

громадськими об’єднаннями управління з питань внутрішньої політики та 

зв’язків з громадськістю Департаменту 

Запропонувала створити  сторінку у Фейсбуці за результатами проведення 

заходу «Ярмарок громадських ініціатив». 
 

Слухали:  

СОЛОМКО К., фахівець зі зв’язків з громадськістю та пресою благодійної 

організації «Чернігівське відділення Благодійної організації «Всеукраїнська 

мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД», координатор проекту 

Доповнила, що аналогічні сторінки в соціальних мережах створені, але не всі 

ОГС проявляють активність. У рамках реалізації даного проекту створено 

інформаційний матеріал «Карта громадських ініціатив» з контактами та 

напрямками діяльності організацій. Електронний варіант інформаційного 

матеріал поширено серед ОГС, організацій та зацікавлених мешканців області. 
 

5. ІГС: Благодійна організація «Чернігівське відділення Благодійної 

організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД», проект: 

«Комплекс інтерактивних занять з профілактики негативних явищ в дитячому 

середовищі «Школа +». 
 

Слухали:  

СОЛОМКО К., фахівець зі зв’язків з громадськістю та пресою благодійної 

організації «Чернігівське відділення Благодійної організації «Всеукраїнська 

мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД», координатор проекту 

 Розповіла про заходи, які були організовані в рамках виконання проекту, 

зокрема, про розробку комплексу інтерактивних занять з профілактики 

негативних явищ у дитячому середовищі «Школа+» (виготовлено 80 комплектів 

матеріалів, які були розповсюджені серед педагогів Чернігівщини та додатково 

зроблено 70 розсилок в електронному вигляді). 
  

Слухали:  

СТЕЛЬМАХ О., голова конкурсної комісії, директор Департаменту 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної 

адміністрації  

Поцікавилася, яка цільова аудиторія була охоплена проектом. 
 

Слухали:  

СОЛОМКО К., фахівець зі зв’язків з громадськістю та пресою благодійної 

організації «Чернігівське відділення Благодійної організації «Всеукраїнська 

мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД», координатор проекту 
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 Повідомила, що на момент проведення заходів у Чернігівській області діяли 

карантинні обмеження пов’язані з світовою пандемією COVID-19. Тому захід 

частково змінив формат – було проведено як очні майстерні, так і онлайн-зустрічі. 

Залучено до очних майстерень 25 педагогів, до онлайн-зустрічей 55 педагогів, 

надано 30 консультацій з питань проведення занять. Як результат проекту – до 

занять потенційно залучено 4000 дітей. Ефект від програми є пролонгований у 

часі оскільки матеріали можна буде використовувати і у наступних роках та 

охопити ними більшу кількість дітей. Також планується розповсюдження 

матеріалів у електронному вигляді і після виконання проекту. 

 

3. Підсумкові висновки щодо реалізації проектів та використання 

коштів обласного бюджету. 
 

Слухали: 

СТЕЛЬМАХ О., голова конкурсної комісії, директор Департаменту 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної 

адміністрації  

Представила членам конкурсної комісії Підсумкові висновки за 

результатами моніторингу реалізації кожного проекту.  

Оскільки, члени конкурсної комісії, які не є працівниками Департаменту 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної 

адміністрації, запропонували проводити засідання конкурсної комісії без їхньої 

присутності, у зв’язку із запобіганням поширенню коронавірусної хвороби, їм на 

електронну пошту було розіслано Підсумкові висновки та Таблицю для 

голосування щодо реалізації проектів.  

Запропонувала членам комісії визначитись та проголосувати за рішення 

щодо виконання проектів та врахувати голоси чотирьох членів конкурсної 

комісії, які надіслали свої пропозиції електронною поштою (додаються). 
 

Ухвалили: 

1. Проект «Сіверщина гостинна» Новгород-Сіверської районної громадської 

організації «КНЯЖИЙ  ГРАД» реалізовано в повному обсязі (результати 

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

2. Проект «Наше коріння» Громадської організації «УЧАСНИКИ 

АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ НОВГОРОД-СІВЕРЩИНИ» реалізовано в 

повному обсязі (результати голосування: «за» – 9; «проти» – 0; «утримались» – 0). 

3. Проект «Екоздоров’я на рідних стежинах» громадської організації 

«Деснянська ліга натуралістів» реалізовано в повному обсязі (результати 

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

4. Проект «Ярмарок громадських ініціатив» в рамках обласного форуму 

організацій громадянського суспільства «Чернігівщина 2020» Благодійної 

організації «Чернігівське відділення Благодійної організації «Всеукраїнська 

мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД» реалізовано в повному обсязі (результати 

голосування: «за» – 7; «проти» – 1; «утримались» – 1). 
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5. Проект «Комплекс інтерактивних занять з профілактики негативних явищ 

в дитячому середовищі «Школа +» Благодійної організації «Чернігівське 

відділення Благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з 

ВІЛ/СНІД» реалізовано в повному обсязі (результати голосування: «за» – 9; 

«проти» – 0; «утримались» – 0). 

 

 

СТЕЛЬМАХ 

Оксана Анатоліївна 

 
 

ЯКИМЕНКО 

Леся Сергіївна 

 
 

МИРОНЕНКО  

Ірина Юріївна 

 
 

ВАСИЛЮК 

Олена Володимирівна 

 

ЯСКОВЕЦЬ 

Вероніка В’ячеславівна 

 

ЖИМОЛОСТНОВА 

Світлана Кузьмінічна 

 
 
____________________________________ 

МОСКАЛЕНКО 

Ігор Іванович 

НАДИРОВА 

Наталія Гаврилівна 

РОДИМЧЕНКО 

В’ячеслав Володимирович 

 
 

________________________________________ 
 
 

________________________________________ 
 
 

________________________________________ 

 
 

Протокол оформлено Департаментом 
інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації 


