
Звіт щодо виконання у 2017 році Плану заходів щодо реалізації в 

області Національної стратегії сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні у 2016—2017 роках 

 

До 1.1. Забезпечити виконання заходів обласної Програми сприяння 

розвитку інститутів громадянського суспільства на 2016—2020 роки 

«Чернігівська громада». 

У 2017 році забезпечено виконання заходів обласної Програми сприяння 

розвитку інститутів громадянського суспільства на 2016—2020 роки 

«Чернігівська громада». 

Загальний обсяг фінансових ресурсів з обласного бюджету, необхідних 

для реалізації Програми складає 2 490,0 тис. гривень (2017 – 450 000 грн). 

Кошторисом витрат на фінансування заходів Програми у 2017 році передбачено 

200,0 тис. гривень. Фактично використано 199,915 тис. гривень. 

На виконання Програми Департаментом інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю ОДА організована робота щодо проведення 

конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами 

громадянського суспільства, на виконання (реалізацію) яких надаватиметься 

фінансова підтримка з обласного бюджету в 2018 році.  

Зокрема у березні-квітні 2017 року прийнято 8 конкурсних пропозицій від 

7 громадських організацій. За результатами розгляду поданих заявок 

конкурсною комісією затверджено їх рейтинг.  

Крім того, в 2017 році реалізовано 5 проектів громадських організацій – 

переможців конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених 

ІГС, на виконання (реалізацію) яких надана фінансова підтримка з обласного 

бюджету на загальну суму 73,715 тисяч гривень. 

Крім того, за рахунок економії коштів реалізовані наступні громадські 

проекти: 

 «Проведення антикорупційної школи для представників медіа та ОГС 

Чернігівської області» (10,0 тис. грн); 

 «Місцева демократія в об’єднаних територіальних громадах 

Чернігівської області» (19,2 тис. грн); 

«Об’єднані територіальні громади: нова якість соціальних послуг» 

(17 тис. гривень). 

У 2017 році вперше за кошти обласного бюджету в рамках програми 

Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА 

закуплені ноутбук і багатофункціональний пристрій для копіювання, 

сканування та друку для забезпечення підтримки діяльності Громадської ради 

при ОДА. Частково оновлені меблі в приміщенні, де проходять засідання 

президії Громадської ради. 

Ще одним напрямком діяльності Програми є розвиток волонтерського 

руху та благодійництва, а також проведення щорічного обласного конкурсу 

«Благодійник року» імені меценатів Тарновських. Для реалізації цього заходу в 

2017 році використано кошти в сумі 10,0 тис. гривень. 
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До 1.2. Звернутись до райдержадміністрацій та виконавчих комітетів 

міських рад Чернігова, Ніжина, Новгород-Сіверського та Прилук з пропозицією 

розробити місцеві програми сприяння розвитку інститутів громадянського 

суспільства на 2017—2020 роки. 

Надіслано до райдержадміністрацій та виконавчих комітетів міських рад 

Чернігова, Ніжина, Новгород-Сіверського та Прилук лист з пропозицією 

розробити місцеві програми сприяння розвитку інститутів громадянського 

суспільства на 2017—2020 роки, також попросили надати дані про затверджені 

місцеві програми сприяння. 

За інформацією РДА та МВК такі програми не розроблялись, окрім 

м. Чернігова. Чернігівською міською радою затверджено Програму розвитку 

громадянського суспільства в м. Чернігові на 2016—2020 роки (28.04.2016, 

7 сесія, 7 скликання).  

В основному в районах та містах затверджені Програми фінансової 

підтримки громадським організаціям ветеранів, учасників війни та інших 

категорій населення.  

Крім того, райдержадміністраціями та виконкомами міських рад постійно 

надається сприяння громадським організаціям, об’єднанням волонтерів у 

проведенні ними заходів патріотичного спрямування, в т.ч. надання приміщень 

на безкоштовній основі.  

Деякі райони повідомили про можливість розгляду прийняття програми 

сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства на наступний 

фінансовий рік.  

До 1.3. Проводити щорічні конкурси з визначення програм (проектів, 

заходів), розроблених громадськими організаціями, для виконання (реалізації) 

яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету згідно обласної 

Програми сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства на 

2016—2020 роки «Чернігівська громада». Розглянути можливість збільшення 

граничної суми фінансування проектів. 

Щорічний конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених 

громадськими організаціями, для виконання (реалізації) яких надається 

фінансова підтримка з обласного бюджету згідно обласної Програми сприяння 

розвитку інститутів громадянського суспільства на 2016—2020 роки 

«Чернігівська громада» на 2017 рік проведено у 2016 році (відповідно до змін у 

законодавстві).  

Крім того, у 2017 році Департаментом інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю ОДА проведено конкурс з визначення програм 

(проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, на 

виконання (реалізацію) яких надаватиметься фінансова підтримка з обласного 

бюджету в 2018 році.  

Загалом прийнято 8 конкурсних пропозицій від 7 громадських 

організацій. За результатами розгляду поданих заявок конкурсною комісією 

затверджено їх рейтинг. За рішенням конкурсної комісії на 2018 рік збільшено 
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фінансування громадських проектів до 172 тисяч гривень (у 2017 році 

передбачалось 120 тисяч гривень). За пропозиціями представників ІГС 

збільшено граничний обсяг коштів на один проект – з 16 до 25 тисяч гривень. У 

2018 році планується реалізувати 7 конкурсних заявок проти 5, як це було в 

2016 та 2017 роках. Проте остаточне рішення про визначення переможців буде 

прийнято на засіданні конкурсної комісії, запланованому на ІІІ декаду січня 

2018 року. 

До 1.4. Сприяти інститутам громадянського суспільства у проведенні 

заходів через: 

- надання інформаційної підтримки (проведення медіа-заходів, 

анонсування подій тощо); 

- надання приміщення для проведення заходів зі статутної діяльності. 

Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації надавалась інформаційна, організаційна підтримка та 

сприяння у реалізації проектів та заходів організаціям громадянського 

суспільства, зокрема: благодійній організації «Чернігівське відділення 

благодійної організації «Всеукраїнська Мережа людей, які живуть з 

ВІЛ/СНІД», ГО «Асоціація регіональних засобів масової інформації», ГО 

«Чернігівський громадський комітет захисту прав людини», Всеукраїнській 

громадській організації «Зробимо Україну чистою!», ГО «Громадський 

інформаційний простір», ГО «Кримська громада», ГО «Щит 41», обласній 

організації ветеранів України, обласній ветеранській організації Асоціації 

ветеранів МВС України, обласному відділенню Української спілки в’язнів-

жертв нацизму (УСВЖН), обласному відділенню УСВА (воїнів-

інтернаціоналістів), ГО «Центр «Апельсин», ГО «Єдина родина Чернігівщини», 

ГО «Центр медико-соціальної і фізичної реабілітації інвалідів з вадами 

фізичного розвитку «ІНТЕГРАЦІЯ», Чернігівському міському громадському 

об’єднанню інвалідів «ШАНС», ГО «Чернігівська Дія» та багатьом іншим. 

Крім того, у грудні 2017 році надано сприяння громадській організації 

«Центр медико-соціальної і фізичної реабілітації інвалідів з вадами фізичного 

розвитку «ІНТЕГРАЦІЯ» у проведенні в грудні обласного форуму «Створення 

безбар’єрного середовища на Чернігівщині за міжнародними стандартами». 

Департаментом культури і туризму, національностей та релігій  

ОДА надається інформаційна підтримка (анонси, медіа-заходи) та приміщення 

установ обласного підпорядкування громадським організаціям для проведення 

культурно-мистецьких заходів. 

В Кіно-культурному мистецькому центрі з національно-патріотичного 

виховання з січня по вересень 2017 року проходили кінопокази, фестивалі, 

мистецькі акції, патріотичні концертні програми, семінари, тренінги, 

презентації літературних проектів, творчі зустрічі, наукові читання, круглі 

столи, заходи патріотичного виховання за участю учасників АТО, родин 

загиблих воїнів, заходи громадських організацій, майстер-класи, виставки 

художників та фотохудожників, майстрів декоративно-прикладного мистецтва 

Чернігівщини, тематичні виставки, створюються відеоролики, документальні 
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фільми, працює відео студія, театральна майстерня, майданчик креативної 

творчої молоді. 

Кіно-культурний мистецький центр з національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді активно співпрацює з Інститутом національної 

пам'яті, Чорнобильським культурно-інформаційним центром, громадською 

організацією «Єдина родина Чернігівщини», Координаційною радою з 

національно-патріотичного виховання, Координаційною радою при ОДА, 

службою в справах ветеранів, Платформою громадського суспільства Україна – 

ЄС, іншими громадськими організаціями, благодійними фондами та творчими 

спілками. 

У березні 2017 року Чернігівська область приєдналася до 

Всеукраїнського військово-патріотичного проекту, ініційованого волонтерами 

та громадськими діячами в рамках реалізації Програми Президента України з 

підтримки національної Єдності «Потяг єднання України «Труханівська Січ», 

вітання учасників, які прибули в м. Чернігів, відбувалося в ККМЦ. 

Також, серед фестивалів, які проводились на базі ККМЦ  слід відмітити 

фестиваль здоров’я, ХІ Міський фестиваль єврейської культури ім. Шолома-

Алейхема (концертна програма «Світло життя», художній фільм «Світло 

навколо»), фестиваль писанок (ГО «Нове покоління»), Великодній дитячий 

фестиваль-конкурс «Пасха-христова» (Єпархіальне управління Чернігівської і 

Новгород-Сіверської єпархії Української Православної Церкви), обласний 

фестиваль та фотоконкурс «Чорнобильська весна», фестиваль мультфільмів 

ЧілдренКіноФест,  фестиваль пам’яті В.Висоцького. 

У вересні 2017 року в приміщенні Чернігівського обласного 

філармонійного центру фестивалів та концертних програм відбувся 

ІІ Міжнародний фестиваль інтеграції слова в сучасному арт-просторі 

«Литаври» (ініціатор – громадська організація з Ніжина «Центр новітніх 

ініціатив та комунікацій», керівник – член НСПУ, редактор дитячого журналу 

«Крилаті» Тетяна Винник) за участю найвідоміших письменників з усіх 

куточків України та гостей з багатьох країн світу. 

Чернігівський обласний художній музей імені Григорія Галагана   

протягом 2017 року співпрацював з наступними громадськими організаціями: 

Чернігівською обласною благодійною організацією «Аратта»; Центром 

гуманістичних технологій «Ахалар»; Центром медико-соціальної та фізичної 

реабілітації інвалідів з порушенням фізичного розвитку «Інтеграція»; 

Чернігівське міське об’єднання інвалідів «Шанс»; Всеукраїнською 

громадською організацією «Академія автентики»; Чернігівською обласною 

громадською організацією батьків, що мають дітей з вадами зору «Голос 

батьків»; Єврейським благодійним фондом «Хасде Естер»; Чернігівською 

єврейсько общиною; громадською організацією «Че-студія»; Чернігівським 

регіональним представництвом Союзу вірмен України. 
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До 2.1. В обов’язковому порядку залучати представників інститутів 

громадянського суспільства до формування та реалізації державної політики.  

Органи виконавчої влади області всіх рівнів під час розроблення 

нормативних актів та інших документів, що мають важливе суспільне значення, 

проводять обов’язкові консультації з громадськістю. 

Для підвищення прозорості влади та покращення доступу громадян до 

інформації на офіційному веб-сайті облдержадміністрації діє рубрика «Доступ 

до публічної інформації», в якій, зокрема, розміщено нормативно-правові акти 

стосовно доступу до публічної інформації, розпорядження голови 

облдержадміністрації, зразки оформлення інформаційних запитів, форму 

електронного запиту на отримання публічної інформації, інші корисні для 

громадян матеріали. 

За 2017 рік проведено 111 консультацій з громадськістю, обговорено 

115 питань та проектів рішень облдержадміністрації, зокрема 38 проектів 

розпоряджень голови облдержадміністрації, 41 проект звітів щодо стану 

виконання обласних програм, 19 проектів обласних програм та змін до діючих 

програм.  

Представники інститутів громадянського суспільства входять до складу 

консультативно-дорадчих органів облдержадміністрації, її структурних 

підрозділів, до складу робочих груп структурних підрозділів 

облдержадміністрації з питань формування бюджетних запитів. Зокрема, 

Департаментом сім’ї, молоді та спорту ОДА у 2017 році створено робочу групу 

з реалізації експертних пропозицій Антикорупційної Громадської Спілки 

«Совість» та залучено представників організацій громадянського суспільства, 

представників Громадської ради при ОДА. 

Також представники громадськості включені до складу комісій, робочих 

груп, інших дорадчих органів, створених при обласній державній адміністрації, 

за напрямками роботи, що відносяться до Департаменту соціального захисту 

населення обласної державної адміністрації. Зокрема, до складу тимчасової 

комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового 

забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, до 

Координаційної ради у справах осіб з обмеженими фізичними можливостями, 

до Наглядової ради за діяльністю інтернатних установ системи соціального 

захисту населення. 

Крім того, за ініціативи членів Координаційної ради з питань сприяння 

розвитку громадянського суспільства при ОДА розробляється обласна 

програма з надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів. До складу 

відповідної робочої групи увійшли представники органів державної влади, 

місцевого самоврядування, а також 13 громадських організацій області.  

Серед передбачуваних у програмі заходів – консультування, соціальний 

супровід, послуги соціальної інтеграції та реінтеграції, соціальної реабілітації, 

паліативний/хоспісний догляд. З 15 по 29 грудня 2017 року проект Програми 

проходив процедуру електронних консультацій. Проект Програми знаходиться 

на стадії доопрацювання. 
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До 2.2. Провести у 2017 роках: 

- моніторинг наявності та ефективності діяльності закладів 

спорту та фізичної культури в області. 

Робочою групою Департаменту сім’ї, молоді та спорту ОДА із залученням 

представників громадськості в ІІ півріччі 2017 року проведено інвентаризацію 

спортивних шкіл області. За підсумками інвентаризації визначено шляхи та 

напрямки оптимізації дитячо-юнацьких спортивних шкіл. 

До мережі спортивних закладів області входять 46 спортивних шкіл, 

2 школи вищої спортивної майстерності, 3 центри фізичного здоров’я 

населення «Спорт для всіх» (обласний та 2 міських в м. Чернігові та м. Ніжині), 

центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт», 2 бази олімпійської 

підготовки (з біатлону та важкої атлетики), державний центр олімпійської 

підготовки з біатлону.  

Крім того, в області функціонують 119 спортивних клубів, 69 громадських 

організацій фізкультурно-спортивного спрямування, розвивається 77 видів 

спорту, з яких 28 олімпійських.  

Систематично займаються спортом в області 24924 особи, з них 15370 

учнів в ДЮСШ та 218 учнів в ШВСМ. 

Крім того, питання моніторингу наявності та ефективності діяльності 

закладів спорту та фізичної культури в області розглядалась 21 березня 

2017 року на засіданні Координаційної ради з питань сприяння розвитку 

громадянського суспільства при ОДА. Інформацію Департаменту сім’ї, молоді та 

спорту ОДА взято до відома. 

- публічний звіт щодо виконання обласного плану заходів у 

відповідності до Указу Президента України від 3 грудня 2015 року № 678/2015 

«Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю». 

Питання виконання в області Указу Президента України від 3 грудня 

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

інвалідністю» розглядалась 21 березня 2017 року на засіданні Координаційної 

ради з питань сприяння розвитку громадянського суспільства при ОДА. 

Інформацію Департаменту сім’ї, молоді та спорту ОДА взято до відома. 

Крім того, інформацію Управління містобудування та архітектури ОДА, 

Департаменту економічного розвитку ОДА, Управління освіти та науки ОДА 

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

компетенції (питання доступу до споруджень, транспортних засобів та питання 

інклюзивної освіти) було заслухано 26 червня 2017 року. Інформацію 

структурних підрозділів ОДА взято до відома. 

До 2.3. Залучити громадськість до розробки програми промоції 

Чернігівської області. 

Питання перспективи розробки програми промоції Чернігівської області 

розглядалась 21 березня 2017 року на засіданні Координаційної ради з питань 

сприяння розвитку громадянського суспільства при ОДА. Вирішено — 

залучати представників туристичної сфери та інститутів громадського 

суспільства до розробки туристичного бренду Чернігівської області (логотипу 

та гасла), забезпечити широке громадське обговорення даного питання. 

Промоція тісно пов’язана з розвитком туристичної сфери, яким 

безпосередньо займається Департамент культури і туризму, національностей та 

релігій ОДА. Ведеться розробка єдиного туристичного сайту області та 

відкриття обласного туристичного центру. Проведена робота щодо збору та 

систематизації матеріалів стосовно інвестиційних пропозицій у туристичній 

галузі - Інвестиційний паспорт туристичної галузі Чернігівської області, де 

вперше зібрана наявна інформація про вільні об’єкти, земельні ділянки по всіх 

районах Чернігівщини, де можна розвивати, будувати об’єкти туристичної 

інфраструктури.  

Крім того, в області діє обласна цільова програма розвитку туризму  на 

2013—2020 роки, яка передбачає видання промоційної літератури та сувенірної 

продукції, спрямованої на поширення знань про місто, його історико-культурну 

спадщину, економічно-інвестиційний потенціал, підготовку та проведення 

виставкових заходів, спрямованих на популяризацію Чернігівської області, 

наповнення інформацією та просування промоцій них інформаційних ресурсів 

тощо. 

До 3.1. Забезпечити при необхідності укладання угод, меморандумів про 

співпрацю з інститутами громадянського суспільства. 

При необхідності органами влади забезпечується укладання угод, 

меморандумів про співпрацю з інститутами громадянського суспільства. 

До 4.1 Надавати населенню правові консультації з питань створення та 

правового регулювання діяльності інститутів громадянського суспільства. 

У 2017 році через систему громадських приймалень з надання 

безоплатної первинної правової допомоги фахівцями Головного 

територіального управління юстиції у Чернігівській області було надано 

945 консультацій. 

Разом з тим, громадяни з питань створення та правового регулювання 



8 
 

діяльності інститутів громадянського суспільства за правовими консультаціями 

до громадських приймалень з надання безоплатної первинної правової 

допомоги при Головному територіальному управлінні юстиції у Чернігівській 

області не звертались. 

До 4.3. Організувати публічне звітування інститутами громадянського 

суспільства про виконання проектів (заходів), на виконання яких вони 

отримали фінансову підтримку з обласного бюджету згідно обласної 

Програми сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства на 

2016—2020 роки «Чернігівська громада», обласної Програми «Молодь 

Чернігівщини» на 2016—2020 роки та публічний доступ до такої звітності. 

Щодо обласної Програми сприяння розвитку інститутів громадянського 

суспільства на 2016—2020 роки «Чернігівська громада». 

Публічне звітування 5 інститутів громадянського суспільства про 

виконання проектів відбулося під час засідання конкурсної комісії 20 грудня. 

На реалізацію цих проектів з обласного бюджету у 2017 році виділено 

73, 715 тис. гривень. Комісія розглянула звіти інститутів громадянського 

суспільства та прийняла рішення, що всі проекти реалізовано в повному обсязі. 

У 2017 році реалізовано 5 наступних проектів: 

 «Реформа комунальних ЗМІ: як розвивати місцеву газету?» 

громадської організації «Асоціація регіональних засобів масової інформації» 

(14,51 тис. грн); 

 «Дослідження динаміки думки населення області щодо суспільно-

політичної та соціально-економічної ситуації в Чернігівській області протягом 

2016-2017 років» Чернігівського обласного осередку Всеукраїнської 

громадської організації «Ліга соціальних працівників України» (16 тис. грн); 

 «Літературні родинні читання «Словограй» громадської організації 

«Центр «Апельсин» (16 тис. грн); 

 «Обласний художній медіа-конкурс «Моя Україна – єдина країна!» 

Міської громадської організації «Асоціація безперервної фахової освіти 

«АТЕНЕУМ» (11,64 тис. грн); 

 «Формування коректного та неупередженого ставлення до соціально 

вразливих верств населення через ЗМІ» Чернігівської міської громадської 

організації «Юридична клініка «Бона менте» (15,565 тис. гривень). 

Вся інформація щодо звітування ОГС оприлюднюється на офіційному 

веб-сайті обласної державної адміністрації. 

Щодо обласної Програми «Молодь Чернігівщини». 

На виконання обласної Програми «Молодь Чернігівщини» у 2017 за 

підсумками конкурсу для реалізації у 2017 році відібрано 8 проектів, на 

проведення яких з обласного бюджету виділено 172 тис. грн. 

Реалізовано 6 проектів переможців конкурсу, а саме: 

- проект «Сплав для дітей з активною громадською позицією та дітей 

учасників АТО» Сосницької районної молодіжної громадської організації 

Спортивний клуб «Анти»; 
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- захід «Ленд АРТ мобілізація 2017» в мистецькому хуторі Обирок» 

громадської організації «Всеукраїнська молодіжна організація «Зелене плем’я»; 

- захід «Кінокемп «Кіносарай 2017» в мистецькому хуторі Обирок» 

громадської організації «Всеукраїнська молодіжна організація «Зелене плем’я»; 

- проект «Молодіжний спортивно-патріотичний табір «Січ» Сосницької 

районної молодіжної громадської організації Спортивний клуб «Анти»; 

- програма «Художній конкурс «Мистецтво – проти засилля корупції» 

Міської громадської організації «Асоціація безперервної фахової освіти 

«АТЕНЕУМ»; 

- проект «Обласний конкурс популяризації та утвердження здорового і 

безпечного способу життя «Чернігівщина обирає життя!» Чернігівського 

відділення благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з 

ВІЛ/СНІД». 

Дві громадські організації відмовились від реалізації своїх проектів. 

На виконання обласної Програми розвитку фізичної культури та спорту 

на 2017-2020 роки у 2017 році Департаментом сім’ї молоді, та спорту 

облдержадміністрації забезпечено дольову участь у фінансуванні проектів 

(заходів, програм) інститутів громадянського суспільства, які стали 

переможцями конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), по 

проведенню фізкультурно-спортивних заходів, розроблених інститутами 

громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається 

фінансова підтримка з обласного бюджету, зокрема: 

- проект «Спортивно-туристичне багатоборство «Північний рейс-2017», 

громадська організація «Екстрим-клуб Семаргл»; 

- проект «Туристичний зліт», Сосницька районна молодіжна 

громадська організація Спортивний клуб «Анти»; 

- фотопроект «Я обираю СПОРТ!», громадська організація «СФЕРА 

МОЛОДІ»; 

- захід «Стежками нашого краю» спортивно-туристичний похід для 

дітей з активною громадською позицією та дітей учасників АТО по річці Десна, 

Чернігівська міська громадська організація «Федерація веслування на човнах 

Дракон»; 

- захід «Я син своєї землі» спортивно-оздоровчий табір для дітей з 

активною громадською позицією та дітей учасників АТО, Чернігівська міська 

громадська організація «Федерація веслування на човнах Дракон». 

Публічне звітування інститутів громадянського суспільства відбудеться у 

першій декаді лютого 2018 року. 

Вся інформація щодо звітування буде оприлюднено на офіційному веб-

сайті Департаменту сім’ї, молоді та спорту ОДА.  

 

До 4.4. Сприяти проведенню просвітницьких заходів та розміщенню 

соціальної реклами з питань взаємодії з інститутами громадянського 

суспільства, розвитку громадянського суспільства, запобігання шахрайствам у 

сфері збору та надання благодійної допомоги. 
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Структурні підрозділи облдержадміністрації сприяють проведенню 

просвітницьких заходів та розміщенню соціальної реклами з питань взаємодії з 

інститутами громадянського суспільства, розвитку громадянського суспільства, 

запобігання шахрайствам у сфері збору та надання благодійної допомоги. 

Крім того, у разі звернення благодійних організацій, їм надається 

сприяння у проведенні інформаційної та роз’яснювальної роботи серед 

населення із запобігання шахрайству під час публічного збору благодійних 

пожертв. 

Також у засобах масової інформації області періодично друкуються 

повідомлення Головного управління Національної поліції в Чернігівській 

області, які знайомлять громадян з основними видами шахрайств та способами 

їх уникнення.  

До 4.5. Сприяти розвитку громадських ініціатив з питань розвитку 

волонтерського руху. 

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

ОДА надає інформаційну та організаційну підтримку об’єднанням громадян, 

які займаються волонтерською діяльністю у проведенні презентацій та інших 

публічних акцій. 

Інформація про їх діяльність, проекти соціального спрямування 

поширювалась у ЗМІ та Інтернет-просторі області. 

Так, 01.12.2017 за участю громадськості відбулося засідання 

організаційного комітету з проведення обласного конкурсу «Благодійник року» 

імені меценатів Тарновських. Було розглянуто пропозиції щодо номінантів 

конкурсу, визначено переможців. 

Урочисте вшанування лауреатів конкурсу відбулося 08 грудня 2017 року 

у приміщенні Чернігівського обласного художнього музею ім. Г. Галагана. 

Нагороджено 33 учасники. 

Структурними підрозділами облдержадміністрації забезпечується 

залучення представників ОГС до волонтерського руху.  

До 4.6 Сприяти міжсекторальній співпраці для забезпечення соціальних 

та гуманітарних потреб та реалізації прав осіб, які переселилися до 

Чернігівської області з тимчасово окупованої території України та районів 

проведення антитерористичної операції. 

Для привернення уваги до проблем громадян, що перебувають у складних 

життєвих обставинах, представниками Департаменту соціального захисту 

населення обласної державної адміністрації здійснюються виступи на 

телебаченні та радіо, друкуються публікації в газетах, де висвітлюються 

відомості щодо переліку соціальних послуг, порядок та умови їх отримання. 

Станом на грудень 2017 року районними органами соціального захисту 

області обліковано 8737 внутрішньо переміщених осіб (5935 сімей).  

У частині надання внутрішньо переміщеним особам допомоги 

налагоджено співпрацю з громадськими організаціями, у тому числі і 

міжнародними.  
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У 2014 році Департаментом спільно з Управлінням Верховного комісара 

ООН у справах біженців в області було надано фінансову допомогу 

350 родинам переселенців на суму 1,8 млн гривень. 

Упродовж 2015—2016 років подібний проект реалізовано спільно з 

Міжнародною організацією з міграції (1510 внутрішньо переміщених осіб 

отримали одноразову матеріальну допомогу на суму 2,4 млн гривень).  

З березня 2016 року і по даний час Чернігівським Об’єднанням Спілки 

Самаритян України в області реалізується проект по наданню гуманітарної 

допомоги внутрішньо переміщеним особам.  

Мета проекту полягає в наданні щомісячної гуманітарної допомоги 

вразливим категоріям внутрішньо переміщених осіб (люди з інвалідністю І та ІІ 

група, особи віком 65 років і вище; одинокі матері з дітьми з інвалідністю, 

малозабезпечені та багатодітні родини) продуктами харчування, засобами 

гігієни, дитячими продуктовими наборами, дитячим харчуванням та 

памперсами.  

Таку допомогу в області вже отримали понад 9 тис. внутрішньо 

переміщених осіб. 

Здійснюється надання матеріальної допомоги на вирішення соціально-

побутових питань внутрішньо переміщеним особам за рахунок коштів місцевих 

бюджетів в межах діючих місцевих програм соціального захисту населення. З 

початку 2017 року на ці цілі спрямовано 21,0 тис. гривень. 

 

Узагальнено Департаментом інформаційної  

діяльності та комунікацій з громадськістю  

Чернігівської облдержадміністрації 


