
ПРОТОКОЛ № 3 

засідання Координаційної ради з питань сприяння розвитку 

громадянського суспільства при Чернігівській обласній державній 

адміністрації 

 21 березня 2017 року 

Зустріч проводила заступник голови – керівник апарату Чернігівської 

обласної державної адміністрації, голова Координаційної ради Романова Н.А. 

 

ПРИСУТНІ: 19 членів Координаційної ради з питань сприяння розвитку 

громадянського суспільства при Чернігівській обласній державній адміністрації, 

представники АГС «Совість», Центру медико-соціальної та фізичної реабілітації 

інвалідів з порушенням фізичного розвитку «Інтеграція» (список додається). 

ЗАПРОШЕНІ: представники ЗМІ. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Вступне слово до учасників засідання заступника голови – керівника 

апарату обласної державної адміністрації Романової Н. А.  

2. Інформація Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю обласної державної адміністрації щодо Координаційної ради з 

питань сприяння розвитку громадянського суспільства. 

3. Про перспективи розробки програми промоції Чернігівської області. 

4. Щодо виконання в області Указу Президента України від 3 грудня 

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

інвалідністю». 

5. Про пропозиції, надані громадськими об’єднаннями, до програми 

національно-патріотичного виховання в області. 

6. Щодо моніторингу наявності та ефективності діяльності закладів спорту 

та фізичної культури в області. 

 

І. СЛУХАЛИ: 

Романова Н.А. привітала присутніх на третьому засіданні Координаційної 

ради, створеної на виконання Указу Президента України від 26 лютого 2016 року 

№ 68 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні». 

Ознайомила з порядком денним засідання та запропонувала затвердити порядок 

денний засідання Координаційної ради та регламент виступів. 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити порядок денний та встановити регламент на виступ – 5 хвилин, 

на обговорення – до 3 хвилин. 

 

ІІ.СЛУХАЛИ: 

Подорван А.Ф. повідомив, що минулорічну частину Плану заходів щодо 

реалізації в області Національної стратегії сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні у 2016—2017 роках виконано. 
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Також поінформував, що вже розпочато проведення конкурсу проектів для 

інститутів громадянського суспільства на 2018 рік. Конкурсні пропозиції 

приймаються з 20 березня до 21 квітня 2017 включно. Їх можуть подавати 

інститути громадянського суспільства, зареєстровані в установленому порядку 

не пізніше, ніж за два роки до оголошення конкурсу. 

Демиденко В.Ю. повідомив, що в День боротьби з корупцією у 2016 році 

органи виконавчої влади відмовили його організації у співпраці. Запропонував 

залучати його організацію під час проведення просвітницьких заходів, 

спрямованих на підвищення рівня правової свідомості державних службовців в 

сфері подолання корупційних проявів. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Взяти інформацію Подорвана А.Ф. до відома. 

2. Включити пропозицію Демиденка В.Ю. до доручення, за підсумками 

засідання Координаційної ради. 

 

ІІІ.СЛУХАЛИ: 

Веселов П.О. поінформував про перспективи розробки програми промоції 

Чернігівської області. Зазначив, що промоція тісно пов’язана з розвитком 

туристичної сфери, яким безпосередньо займається Департамент культури і 

туризму, національностей та релігій обласної державної адміністрації.  

Крім того, повідомив про розробку єдиного туристичного сайту області та 

відкриття обласного туристичного центру. 

Також, зазначив, що Департаментом 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.  

Романова Н.А. поінформувала, що Чернігівщина входить до Ради 

туристичних регіонів. Зауважила, що потрібно дуже уважно віднестися до 

обговорення бренду області, бо бренд — це той символ, який активізує бажання 

відвідати Чернігівщину. Відзначила, що дуже важливим залишається питання 

ліцензування готелів. Потрібно ще визначити туристичний концепт області та 

розвивати його. 

ВИРІШИЛИ: 

Включити до доручення, за підсумками засідання Координаційної ради, 

пропозицію щодо залучення представників туристичної сфери та інститутів 

громадського суспільства до розробки туристичного бренду Чернігівської 

області (логотипу та гасла), забезпечивши широке громадське обговорення 

даного питання.  
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ІV.СЛУХАЛИ: 

Русіна О.В. поінформував про виконання Департаментом соціального 

захисту населення обласної державної адміністрації Указу Президента України 

від 3 грудня 2015 року № 678/2015 «Про активізацію роботи щодо забезпечення 

прав людей з інвалідністю». 

Зазначив, що в області функціонує Координаційна рада у справах осіб з 

обмеженими фізичними можливостями, створено Наглядову раду за діяльністю 

інтернатних установ з метою покращення обслуговування та проживання осіб в 

інтернатних установах системи соціального захисту населення. 

Проскуріна Н.П. зазначила, що не почула інформації про комітет 

доступності, що діє при архітектурі, про доступність людей з інвалідністю до 

транспортних засобів та про інклюзивну освіту. Запропонувала винести ці 

питання на наступне засідання. 

Соболев Д.В. запропонував включити організацію, яку він представляє, до 

консультативно-дорадчих органів, які утворені при Департаменті соціального 

захисту населення обласної державної адміністрації та розглянути можливість 

збільшення фінансування Центру медико-соціальної та фізичної реабілітації 

інвалідів з порушенням фізичного розвитку «Інтеграція» відповідно до Програми 

фінансової підтримки обласних громадських організацій інвалідів та ветеранів 

на 2016—2020 роки. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Взяти інформацію Русіна О.В. до відома. 

2. Включити пропозиції Проскуріної Н.П. та Соболева Д.В. до доручення, 

за підсумками засідання Координаційної ради. 

 

V.СЛУХАЛИ: 

Семенченко С.М. доповів про пропозиції, які надійшли від громадських 

об’єднань до програми національно-патріотичного виховання в області, яку 

розробляв Департамент сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації. 

ВИРІШИЛИ: 

Взяти інформацію Семенченко С.М. до відома. 

 

VІ.СЛУХАЛИ: 

Анісовець С.В. надав інформацію про наявність та ефективність діяльності 

закладів спорту та фізичної культури в області. 

Проскуріна Н.П. зауважила, що потрібно оприлюднити інформацію для 
загального користування щодо моніторингу наявності та ефективності діяльності 
закладів спорту та фізичної культури в області на сайті Департаменту сім’ї, 
молоді та спорту обласної державної адміністрації.  

Також запропонувала надати інформацію про кількість спортивних шкіл, 
секцій, спортивних і фізкультурно-оздоровчих клубів в області, в тому числі тих, 
що діють при загальноосвітніх школах та проводять свою роботу безоплатно. 
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Та надати інформацію про найефективніші та найпопулярніші спортивні 

заклади в області. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Взяти інформацію Анисовця С.В. до відома. 

2. Включити пропозиції Проскуріної Н.П. до доручення, за підсумками 

засідання Координаційної ради. 

 

Романова Н.А. запропонувала підготувати за результатами засідання 

доручення, включивши всі питання, які були порушені членами Координаційної 

ради. 

 

 

Голова Координаційної ради                                            Н.А. Романова 


