
ПРОТОКОЛ № 6 

засідання Координаційної ради з питань сприяння розвитку 

громадянського суспільства при Чернігівській обласній 

державній адміністрації 

 

20 березня 2018 року 

Зустріч проводила заступник голови 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  

та 4 запрошені представника ОГС та органів виконавчої влади (список 

додається). 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Вступне слово до учасників засідання заступника голови обласної 

державної адміністрації Романової Н. А.  

2. Презентація дослідження громадської думки з питань участі жінок у 

політичних процесах «Децентралізація як виклик для жінок у владі».  

3. Інформація громадської організації «Центр «Доброчин»» щодо 

результатів дослідження ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення» 

та громадської організації «Одеський інститут соціальних технологій». 

4. Про план заходів на 2018 рік щодо реалізації в Чернігівській області 

Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні 

на 2016—2020 роки та розробку обласної Програми залучення організацій 

громадянського суспільства до надання соціальних послуг за рахунок 

бюджетних коштів у 2018 році. 

І. СЛУХАЛИ: 

Романова Н.А. привітала присутніх на засіданні Координаційної ради з 

питань сприяння розвитку громадянського суспільства при Чернігівській 

обласній державній адміністрації та ознайомила присутніх з порядком денним 

засідання. 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

Пекуровська О.М., перший Віце-президент «Ліги ділових та 

професійних жінок України», презентувала дослідження громадської думки з 

питань участі жінок у політичних процесах «Децентралізація як виклик для 

жінок у владі». Організатором дослідження виступила Всеукраїнська 

громадська організація «Жіночий консорціум України», монітори по 

Чернігівській області — учасниці ГО «Спілка жінок Чернігівщини».  

У моніторингову вибірку І етапу потрапили 36 рад ОТГ з 12 областей 

України. Гендерний моніторинг виборів ОТГ 29 жовтня 2017 року (ІІ етап 

моніторингу) проводився у 12 областях в 60 ОТГ. Метою було розібратися в 

тому, як почуваються жінки в об’єднаних територіальних громадах. Тобто як 

вони почуваються як кандидатки, як депутатки, які в них є можливості, яким 

чином вони обираються, як ведуть свою передвиборчу компанію. 

Підсумкові матеріали — тенденція щодо зменшення кількості жінок-
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кандидаток у ради ОТГ, зростання відсотку жінок серед голів новостворених 

ОТГ: від 15% до 23% (показник переважно стосується сільських та селищних 

ОТГ). Тоді як кількість жінок, обраних головами міських ОТГ складає близько 

18%. Демократія там, де обидві статі включаються в процес, де беруть на себе 

відповідальність, обов’язки, приймають спільні рішення. Тільки тоді вони 

будуть більш ефективні і кращі для громади.  

Тому нам потрібно слідкувати за цими процесами, актуалізувати їх, 

відстежувати ситуацію далі, бо вибори до ОТГ не припиняються, вони є 

постійні, але тим не менше не вистачає і роботи з політичними партіями, і 

роботи з самими жінками по збільшенню їх мотивації, роботи з громадою для 

того щоб вони розуміли, що гендерні стереотипи не є конструктивними і 

продуктивними.  

І таким чином популяризація цієї інформації принесе лише користь нашій 

громаді і в масштабі цілої країни тим більше що дуже багато викликів. І тому 

коли тільки одна стать буде включена в процеси, ми не будемо мати 

гармонійної, безпечної ситуації, чи мирної, що для нас актуально. 

Романова Н.А. зауважила, що зараз відбуваються непрості процеси 

переформатування райдержадміністрацій, становлення управлінської ланки в 

об’єднаних територіальних громадах. Тому в якому б варіанті не була 

представлена виконавча гілка влади та самоврядування, першочерговим для 

всіх є налагодження співпраці з організаціями громадянського суспільства. 

Антошин В.Л. запропонував результати дослідження надіслати на членів 

Координаційної ради 

ВИРІШИЛИ: 

Взяти інформацію Пекуровської О.М. до відома та рекомендувати 

Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації надіслати результати дослідження на членів 

Координаційної ради. 

ІІІ.СЛУХАЛИ: 

Дрозд Н. О., голова правління громадської організації «Центр 

«Доброчин»», проінформувала про результати всеукраїнського дослідження 

ВГО «Асоціація сприяння самоорганізації населення» та громадської 

організації «Одеський інститут соціальних технологій» та зазначила, що всі 

результати дослідження будуть надіслані всім для ознайомлення. 

Дрозд Н. О. повідомила, що під час дослідження до уваги бралися такі 

критерії як відображення завдань Національної стратегії у регіональних 

Програмах, фінансування регіональних Програм розвитку громадянського 

суспільства, аналіз регіональних Планів заходів реалізації Національної 

стратегії. На виході ми будемо мати стан реалізації Національної стратегії 

сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, зокрема і в 

Чернігівській області. 

Дрозд Н. О. підкреслила, що Чернігівщина одна з лідерів реалізації 

Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства. Також 

зазначила, що презентовані результати є проміжними, адже моніторинг 

триватиме до кінця року. Втім уже напрацьовані рекомендації, зокрема, щодо 
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чіткого визначення порядку створення та кола повноважень регіональних 

Координаційних рад. 

ВИРІШИЛИ: 

Взяти інформацію Дрозд Н.О. до відома та рекомендувати Департаменту 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації 

надіслати результати дослідження на членів Координаційної ради. 

IV. СЛУХАЛИ: 

Подорван А.Ф. поінформував План заходів на 2018 рік щодо реалізації в 

Чернігівській області Національної стратегії сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні на 2016—2020 роки був затверджений заступником 

голови обласної державної адміністрації 10 січня 2018 року та 12 січня 

надіслано членам Координаційної ради. 

Проект Плану заходів на 2018 рік щодо реалізації в Чернігівській області 

Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні 

на 2016—2020 роки, який презентував Департамент інформаційної діяльності 

та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації на попередньому 

засіданні Координаційної ради, було прийнято за основу, з частковим 

урахуванням пропозицій членів Координаційної ради з питань сприяння 

розвитку громадянського суспільства. Проект плану проходив процедуру 

електронних консультацій з громадськістю з 15 грудня по 29 грудня 2017 року, 

інформація розміщена на сайті облдержадміністрації у рубриці «Консультації з 

громадськістю». Але пропозицій не надходило. 

Подорван А.Ф. повідомив, що Департамент інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю Чернігівської облдержадміністрації оголошує 

конкурс програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського 

суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова 

підтримка за рахунок коштів обласного бюджету в 2019 році. Конкурсні 

пропозиції будуть приймаються з 26.03.2018 до 01.08.2018 включно.  

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів однієї 

програми (проекту, заходу), що подається для участі в конкурсі, становить 

25 тис. гривень. Програмою сприяння розвитку інститутів громадянського 

суспільства на 2016-2020 роки «Чернігівська громада» на проведення конкурсу 

проектів у 2019 році передбачено 350 тис. гривень. Рейтинг конкурсних 

пропозицій буде сформований до 24.12.2018. Переможці конкурсу 

визначатимуться після затвердження обласного бюджету на 2019 рік. 

Подорван А.Ф. поінформував, що Департаментом інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації вивчається 

питання проведення дослідження щодо аналізу реєстру громадських об’єднань 

із залученням коштів обласної Програми сприяння розвитку громадянського 

суспільства на 2016—2020 роки «Чернігівська громада». Тож прошу всіх 

долучатися до цієї роботи. 

Демиденко В.Ю. це дослідження дасть реальну структуру 

громадянського суспільства в області. 
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Подорван А.Ф. також зазначив, що за дорученням Наталії Андріївни, 

планується організувати навчання щодо здійснення проектної діяльності для 

представників ОГС. Але перед цим буде досліджена потреба такого тренінгу. 

Романова Н.А. зазначила, що можливо це буде дводенний тренінг. 

Подорван А.Ф. також поінформував, що завершено розробку обласної 

Програми залучення організацій громадянського суспільства до надання 

соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів у 2018 році та проект обласної 

програми буде розглядатися на найближчій сесії обласної ради. Всі процедури 

розробки обласної програми витримані: проект програми розробляла відповідна 

робоча група, узгоджувався зі структурними підрозділами ОДА, проходив 

процедуру електронних консультацій з громадськістю у грудні минулого року. 

Програма є експериментальною для нашої області — вперше соціальні послуги, 

що надаватимуть жителям області громадські організації, профінансують з 

обласного бюджету.  

Зазначив, що із усією інформацією щодо реалізації Національної стратегії 

сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016—2020 роки 

можна ознайомитися на сайті облдержадміністрації у рубриці «Сприяння 

розвитку ГС в області». 

Демиденко В.Ю. запропонував розглянути на наступному засіданні 

проект Методичних рекомендацій органам державного управління і місцевого 

самоврядування щодо формування та організації діяльності робочих груп 

(комісій) з питань розробки стратегії розвитку комплексних і цільових програм, 

проектів нормативних і регуляторних актів, законів, постанов, регламентів і т.п. 

за участю громадськості, розроблених АГС «Совість».  

Хардіков В.В. повідомив, що до Верховної Ради внесено законопроект, 

яким передбачено спрощення процедури реєстрації громадських об’єднань (у 

рамках виконання Національної стратегії розвитку громадянського суспільства) 

та поінформував про зміни, які відбудуться. 

Проскуріна Н.П. запропонувала на наступному засіданні заслухати 

представників Головного територіального управління юстиції у Чернігівській 

області з презентацію загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я 

маю право!» та як цей проект діє в області. 

Хардіков В.В. повідомив, що в рамках проекту «Я маю право!» в області 

проводиться роз’яснювальна робота, яка спрямований на формування правової 

культури та правової свідомості у суспільстві, підвищення рівня знань 

громадян щодо гарантованих їм Конституцією та законами України прав у 

різних сферах життя.  

ВИРІШИЛИ: 

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

2. Надіслати членам Координаційної ради на ознайомлення та внесення 

пропозицій проект Методичних рекомендацій, розроблених АГС «Совість». 

3. Головному територіальному управління юстиції у Чернігівській 

області ознайомити членів Координаційної ради на наступному засіданні з 

правопросвітницьким проектом «Я маю право!». 

Голова Координаційної ради                                            Н.А. Романова 
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