
ПРОТОКОЛ № 2 

засідання Координаційної ради з питань сприяння розвитку 

громадянського суспільства при Чернігівській обласній державній 

адміністрації 

 9 листопада 2016 року 

Зустріч проводила заступник голови – керівник апарату Чернігівської 

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

 

ПРИСУТНІ: 17 членів Координаційної ради з питань сприяння розвитку 

громадянського суспільства при Чернігівській обласній державній адміністрації, 

представники АГС «Совість», ЧМГО «За справедливість» (список додається). 

ЗАПРОШЕНІ: представники ЗМІ. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Вступне слово до учасників засідання заступника голови – керівника 

апарату обласної державної адміністрації Романової Н. А.  

2. Про розробку програми національно-патріотичного виховання в області. 

3. Про процедуру розробки комплексних і цільових програм в області. 

4. Про пропозиції АГС «Совість» : 

1) про соціальний проект «Народовладдя»; 

2) методичні рекомендації органам державного управління і місцевого 

самоврядування щодо формування та організації діяльності робочих груп 

(комісій) з питань розробки комплексних і цільових програм, проектів 

нормативних і регуляторних актів, законів, постанов, регламентів і т.п. за участі 

громадськості; 

3) про створення регламенту роботи Координаційної ради ЧОДА зі 

сприяння розвитку громадянського суспільства; 

4) про підготовку до розгляду питання: Про факти утиску прав громадських 

об’єднань органами влади в Чернігівській області. 

5. Про пропозиції до плану заходів щодо реалізації в області Національної 

стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні у 2016—

2017 роках. 

І. СЛУХАЛИ: 

Романова Н.А. подякувала інститути громадянського суспільства, які 

надали пропозиції до плану заходів щодо реалізації в області Національної 

стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні у 2016—

2017 роках. 

Антошин В.Л. запропонував затвердити порядок денний засідання 

Координаційної ради. 

Проскуріна Н.П. зазначила, що потрібно також затвердити регламент 

виступів. 

ВИРІШИЛИ: 

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

на обговорення – до 3 хвилин. 
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ІІ.СЛУХАЛИ: 

Лемеш Н.П. про заходи, які реалізуються Департаментом сім’ї, молоді та 

спорту обласної державної адміністрації у напрямі патріотичного виховання 

молоді. 

Лемеш Н.П. зазначила, що програма національно-патріотичного виховання 

в області відсутня, але є напрацювання в цьому напрямі і після затвердження 

Державної програми буде розроблена регіональна. 

Демиденко В.Ю. зауважив, що не треба чекати поки Київ розробить, а 

розробляти регіональну програму національно-патріотичного виховання. 

Проскуріна Н.П. також зазначила, що обласній державній адміністрації 

потрібно вже сьогодні розробляти програму та долучити до цього інститути 

громадянського суспільства.  

Соронович О.Ю. повідомила, що наказом Міністерства освіти та науки 

України затверджена Концепція національно-патріотичного виховання та 

зазначила, що заклади освіти області працюють, щоб патріотичні заходи 

наповнити реальним змістом.  

ВИРІШИЛИ:  

Надати Департаменту сім’ї, молоді та спорту обласної державної 

адміністрації пропозиції до програми національно-патріотичного виховання в 

області та на наступному засіданні заслухати їх. 

ІІІ.СЛУХАЛИ: 

Хомик О. Д. поінформувала присутніх про новий Порядок розроблення 

регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, який 

було затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації від 05 травня 

2016 року № 245. 

Хомик О. Д. зауважила, що заходи цільових програм не повинні 

дублюватися. Тобто якщо заходи є в програмі «Молодь Чернігівщини», то вони не 

можуть повторюватися у програмі національно-патріотичного виховання в 

області. Також, термін дії цільової програми повинен відповідати терміну дії 

Стратегії сталого розвитку в області. Крім того, всі програми повинні проходити 

експертизу в Департаментах фінансів та економічного розвитку. 

Демиденко В.Ю. зазначив, що у зв’язку з затвердженням бюджетного 

регламенту громадськість буде контролювати процес використання коштів. 

Демиденко В.Ю. зауважив, що комунальне підприємство «Чернігівкіно» 

ліквідували, але програма діє.  

Романова Н.А. зауважила, що в цьому випадку буде змінено 

відповідального виконавця. 

ВИРІШИЛИ: 

Взяти інформацію до відома. 

ІV.СЛУХАЛИ: 

Демиденко В.Ю. щодо пропозиції АГС «Совість» про соціальний проект 
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«Народовладдя», який передбачає проведення обласного форуму громадських 

об’єднань та створення органу, який би координував роботу депутатського 

корпусу з громадськістю. 

Проскуріна Н.П. зауважила, що є закон про громадські об’єднання, 

відповідно до якого Демиденко В.Ю. може зареєструвати громадську спілку та 

потім створювати свою коаліцію.  

Демиденко В.Ю. зазначив, що він звернувся до Координаційної ради, тому 

що вважає, що його пропозиції спрямовані на розвиток громадянського 

суспільства. Вважає, що у робочі групи з питань розробки комплексних та 

цільових питань входять в основному представники влади, і в більшості випадків 

пропозиції громадськості не беруть до уваги. 

Мойсеєнко А.В. зауважила, що у громадськості є багато важелів, щоб їх 

пропозиції були почуті, так її організація була залучена до розробки двох програм 

— все залежить від громадськості, всі доцільні пропозиції завжди враховуються. 

Демиденко В.Ю. наголосив на необхідності створити регламент роботи 

Координаційної ради з питань сприяння розвитку громадянського суспільства при 

Чернігівській обласній державній адміністрації. 

Члени Координаційної ради не підтримали створення регламенту. 

Демиденко В.Ю. запропонував розглянути питання щодо фактів утиску 

прав громадських об’єднань органами влади в Чернігівській області. 

Мойсеєнко А.В. зауважила, що якщо факти утисків будуть, то необхідно 

звертатися до правоохоронних органів.  

Романова Н.А. запропонувала проголосувати по чотирьох пропозиціям від 

АГС «Совість». 

ВИРІШИЛИ: 

1. По першій пропозиції АГС «Совість» (про соціальний проект 
«Народовладдя») — взяти інформацію до відома з доповненням Проскуріної Н.П. 
рекомендувати АГС «Совість» звернутися до реєстраційних служб. 

«За» – 16 чол. 

2. По другій пропозиції АГС «Совість» (про методичні рекомендації 
органам державного управління і місцевого самоврядування щодо формування та 
організації діяльності робочих груп (комісій) з питань розробки комплексних і 
цільових програм, проектів нормативних і регуляторних актів, законів, постанов, 
регламентів і т.п. за участі громадськості) — взяти інформацію до відома. 

«За» – 16 чол. 

3. По третій пропозиції АГС «Совість» (про створення регламенту роботи 
Координаційної ради з питань сприяння розвитку громадянського суспільства при 
обласній державній адміністрації) — не розробляти регламент Координаційної 
ради з питань сприяння розвитку громадянського суспільства при Чернігівській 
обласній державній адміністрації. 

«За» – 16 чол. 

4. По четвертій пропозиції АГС «Совість» (про факти утиску прав 
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громадських об’єднань органами влади в Чернігівській області) — якщо 
громадські об’єднання мають факти утиску своїх прав, то, крім шляху звернення 
до правоохоронних органів, громадські об’єднання можуть звертатись 
персонально до Координаційної ради з питань сприяння розвитку громадянського 
суспільства при Чернігівській обласній державній адміністрації (прийти на 
засідання або в інший спосіб).  

«За» – 16 чол.  

ІV.СЛУХАЛИ: 

Подорван А.Ф. повідомив, що з урахуванням напрямів та завдань 

Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні 

на 2016—2020 роки та пропозицій членів Координаційної ради, зокрема 

Проскуріної Н.П., та АГС «Совість» Департаментом розроблено проект Плану 

заходів щодо реалізації в області Стратегії сприяння розвитку громадянського 

суспільства у 2016—2017 роках. 

Подорван А.Ф. запропонував членам Координаційної ради погодити проект 

плану, який надали всім перед засіданням, а якщо є ще пропозиції, то надати їх до 

Департаменту для включення до остаточного варіанту плану. 

Романова Н.А. запропонувала погодити порядок денний наступного 

засідання: 

1. Заслухати Департамент культури і туризму, національностей та релігій 

Чернігівської облдержадміністрації щодо перспектив розробки програми промоції 

Чернігівської області. 

2. Заслухати інформацію Департаменту соціального захисту населення 

Чернігівської обласної державної адміністрації щодо виконання в області Указу 

Президента України від 3 грудня 2015 року № 678/2015 «Про активізацію роботи 

щодо забезпечення прав людей з інвалідністю». 

3. Заслухати інформацію Департаменту сім’ї, молоді та спорту обласної 

державної адміністрації щодо: 

- пропозицій, наданих громадськими об’єднаннями, до програми 

національно-патріотичного виховання в області; 

- моніторингу наявності та ефективності діяльності закладів спорту та 

фізичної культури в області. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Рекомендувати затвердити Плану заходів щодо реалізації в області 
Стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства у 2016—2017 роках з 
наданими пропозиціями. 

2. Погодити порядок денного наступного засідання. 

 

Голова Координаційної ради                                            Н.А. Романова 


