
 
У К Р А Ї Н А 

ЧЕРНІГІВСЬКА  ОБЛАСН А  ДЕРЖАВНА  АДМІНІС ТРАЦІЯ  

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА 

КОМУНІКАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ  
 

Н А К А З  
 

15 березня 2017 року    м. Чернігів         № 13 

 

 

Про проведення конкурсу з визначення 

програм (проектів, заходів), розроблених 

інститутами громадянського суспільства, 

на виконання (реалізацію) яких 

надаватиметься фінансова підтримка з 

обласного бюджету  

в 2018 році 

 

На виконання обласної Програми сприяння розвитку інститутів 

громадянського суспільства на 2016-2020 роки «Чернігівська громада», 

затвердженої рішенням Чернігівської обласної ради від 10.09.2015, відповідно до 

Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), 

розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) 

яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 12.10.2011 № 1049 (зі змінами та доповненнями), 

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 01.04.2016 № 182 

«Про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених 

інститутами громадянського суспільства, на виконання (реалізацію) яких 

надається фінансова підтримка з обласного бюджету» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Оголосити конкурс програм (проектів, заходів), розроблених 

інститутами громадянського суспільства на 2018 рік – з 20.03.2017 до 21.04.2017 

(фінансування проводитиметься в 2018 році). 

2. Затвердити Перелік цілей та пріоритетних завдань, на реалізацію яких 

повинні спрямовуватися програми (проекти, заходи) інститутів громадянського 

суспільства, що подаються для участі у конкурсі для отримання фінансової 

підтримки за рахунок коштів обласного бюджету в 2018 році (додається). 



 

3. Затвердити Перелік видів діяльності, що можуть бути підтримані у 

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

інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких 

надаватиметься фінансова підтримка з обласного бюджету в 2018 році 

(додається). 

4. Встановити граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних 

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

у сумі 25 (двадцять п’ять) тисяч гривень 00 (нуль) копійок. 

5. Затвердити склад 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 надаватиметься підтримка за рахунок коштів обласного бюджету 

в 2018 році, згідно з додатком. 

6. Головному спеціалісту відділу інформаційної та видавничої діяльності 

управління інформаційної діяльності та видавничої справи Департаменту 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації – 

Легейді О. В., секретарю конкурсної комісії: 

6.1. Розмістити оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-

сайті Чернігівської обласної державної адміністрації. 

6.2. Вжити заходів для інформування інститутів громадянського 

суспільства щодо оголошеного конкурсу програм (проектів, заходів) для 

отримання фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету  

в 2018 році. 

7. Документи на участь у конкурсі приймаються за адресою:  

14000, м. Чернігів, вул. Шевченка, 7, каб. 2, Департамент інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської обласної державної 

адміністрації, з 8:00 год. до 17:00 год., перерва з 13:00 год. до 14:00 год. 

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор Департаменту      А.Ф. Подорван 



 

       ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

        наказ  директора Департаменту 

               інформаційної діяльності та  

               комунікацій з громадськістю  

               облдержадміністрації 

         15 березня 2017 року № 13 

 

 

Перелік цілей та пріоритетних завдань,  

на реалізацію яких повинні спрямовуватися програми (проекти, заходи) 

інститутів громадянського суспільства, що подаються для участі в конкурсі 

для отримання фінансової підтримки за рахунок коштів обласного бюджету 

в 2018 році  

 

1. Вивчення громадської думки з питань оцінки діяльності органів влади 

та місцевого самоврядування. 

1.1. Проведення соціологічних опитувань, фокусних груп, анкетувань та 

інших заходів з визначення основних проблем територіальних громад області 

(область, район, місто, селище, село) та ступеня їх вирішення місцевими органами 

влади. 

1.2. Організація аналітичного дослідження щодо суспільних потреб певної 

соціальної групи жителів територіальних громад області. 

1.3. Оцінка стану співпраці місцевих органів влади та інститутів 

громадянського суспільства (обласний, міський, районний рівні) та вироблення 

пропозицій щодо їх покращання. 

1.4. Оцінка стану виконання в області заходів з реалізації Національної 

стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 – 2020 

роки. 

1.5. Оцінка стану запровадження механізмів участі громадськості у 

формуванні та реалізації політики (консультацій з громадськістю, роботи 

громадських рад, сприяння проведенню громадської експертизи). 

1.6. Підготовка пропозицій до проектів програм соціально-економічного 

розвитку (обласний, міський, районний рівні) на основі вивчення потреб 

соціальних груп жителів області. 

1.7. Вироблення критеріїв та методології оцінки ефективності діяльності 

місцевих органів влади щодо вирішення проблем територіальних громад області 

(область, район, місто, селище, село). 

2. Організація процесу інформування жителів області щодо здійснення 

реформ. 

2.1. Проведення інститутами громадянського суспільства інформаційно-

роз’яснювальних заходів з реформування галузі ЖКГ, освіти, охорони здоров’я, 



 

соціальної сфери, пенсійного забезпечення, регуляторної політики, державних 

закупівель (в тому числі запровадження електронних державних закупівель), 

аграрного сектору, державного управління, державних і комунальних друкованих 

засобів масової інформації, сфери надання адміністративних послуг; з реалізації 

антикорупційного законодавства; з питань проведення децентралізації влади та 

забезпечення регіонального розвитку територій, дерегуляції підприємницької 

діяльності. 

2.2. Інформаційний супровід практичної діяльності інститутів 

громадянського суспільства щодо реформування галузі ЖКГ, освіти, охорони 

здоров’я, соціальної сфери, пенсійного забезпечення, регуляторної політики, 

державних закупівель (в тому числі запровадження електронних державних 

закупівель), аграрного сектору, державного управління, державних і комунальних 

друкованих засобів масової інформації, сфери надання адміністративних послуг; 

реалізації антикорупційного законодавства; проведення децентралізації влади та 

забезпечення регіонального розвитку територій, дерегуляції підприємницької 

діяльності. 

2.3. Проведення експертизи проектів актів органів виконавчої влади, 

метою яких є виконання Плану заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії 

сталого розвитку Чернігівської області на період до 2020 року. 

3. Організація навчальних форумів, семінарів, лекцій для громадських рад 

при районних державних адміністраціях, виконавчих комітетах міських рад та їх 

структурних підрозділах. 

4. Забезпечення захисту інформаційного простору Чернігівської області. 

5. Проведення інформаційних кампаній, спрямованих на розвиток 

патріотичного і волонтерського рухів на території області, а також заходів, що 

пропагують ідею єдності та цілісності країни. 

6. Організація заходів гуманітарної політики та політики національної 

пам’яті щодо відзначення видатних подій, вшанування відомих діячів та 

історичних постатей, які зробили вагомий внесок в історію країни та області. 

7. Популяризація літератури та читання, гуманітарної ролі книги. 



 

  ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

        наказ  директора Департаменту 

               інформаційної діяльності та  

               комунікацій з громадськістю  

               облдержадміністрації 

         15 березня 2017 року № 13 

 

 

Перелік видів діяльності, 

що можуть бути підтримані у межах конкурсу з визначення програм 

(проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, 

для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка з 

обласного бюджету в 2018 році 

 

1. Організація спрямованих на реалізацію цілей та пріоритетних завдань 

конкурсу конференцій, круглих столів, конгресів, симпозіумів, тренінгів, курсів, 

навчальних семінарів, фестивалів, виставок тощо. 

2. Випуск книжок, підручників, довідників, брошур, інформаційних 

листівок. 

3. Розробка та друк методичних матеріалів. 

4. Підготовка та друк аналітичних матеріалів. 

5. Проведення соціологічних опитувань, фокусних груп, анкетувань. 

6. Проведення інформаційних кампаній. 

7. Організація висвітлення у ЗМІ певного виду діяльності. 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

     наказ  директора Департаменту 

            інформаційної діяльності та  

            комунікацій з громадськістю  

            облдержадміністрації 

     15 березня 2017 року № 13 
 

Склад  

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 

надаватиметься підтримка за рахунок коштів обласного бюджету в 2018 році 
 

Подорван 
Андрій Федорович 
 

Директор Департаменту інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, 
голова конкурсної комісії 

Легейда 
Олена Вікторівна  

головний спеціаліст відділу інформаційної та видавничої 
діяльності управління інформаційної діяльності та 
видавничої справи Департаменту інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації, 
секретар конкурсної комісії 

Мироненко 
Ірина Юріївна 

начальник відділу взаємодії з громадськими 
об’єднаннями управління з питань внутрішньої політики 
та зв’язків з громадськістю Департаменту інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації 

Адаменко 
Алла Миколаївна 

член Громадської ради при облдержадміністрації, 
виконавчий директор Обласного об’єднання організацій 
роботодавців Чернігівщини (за згодою); 

Жимолостнова 
Світлана Кузьмінічна 

член Громадської ради при облдержадміністрації, голова 
профкому профспілкової організації «Чернігівська 
профспілка підприємців „Єдність”»  
(за згодою); 

Журман 
Сергій Миколайович 

депутат обласної ради, голова постійної комісії обласної 
ради з питань освіти, науки, культури та інформаційної 
сфери (за згодою); 

Пекуровська 
Олена Миколаївна 

член Громадської ради при облдержадміністрації, перший 
віце-президент громадської організації «Ліга ділових та 
професійних жінок України» 
(за згодою); 

Проскуріна 
Наталія Павлівна 

член Громадської ради при облдержадміністрації, голова 
громадської організації «Чернігівська Дія» (за згодою); 

Пущенко 
Павло Михайлович 

голова Чернігівської міської молодіжної громадської 
організації «Освітній центр „Ініціатива”» (за згодою). 

 


