
Протокол № 3 
засідання 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 надається підтримка за рахунок коштів обласного бюджету  

в 2019 році 
 

27 грудня 2019 року, 
зала засідань Департаменту  

 
Присутні:  
8 членів конкурсної комісії, 4 представники інститутів громадянського 

суспільства (списки додаються). 
 

Відсутні:  
4 члени конкурсної комісії: Журман С. М., Москаленко І. І., 

Проскуріна Н. П., Пущенко П. М. 
 

Засідання проводив голова конкурсної комісії, директор Департаменту 
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації 
Слезко І. І.  

 

Порядок денний: 
1. Вступна частина.  
2. Звіти інститутів громадянського суспільства про результати та 

реалізацію проєктів, на виконання яких надавалася фінансова підтримка з 
обласного бюджету в 2019 році. 

3. Підсумкові висновки щодо реалізації проєктів та використання коштів 
обласного бюджету. 

4. Різне. 
 

1. Вступна частина.  
 

Слухали:  
СЛЕЗКО І., голова конкурсної комісії, директор Департаменту 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації 

Коротко проінформував присутніх про Порядок денний засідання. 
Ознайомив членів комісії з формами підсумкових висновків за результатами 
моніторингу реалізації проєктів.  

 

Ухвалили:  
Погодити порядок денний, форми підсумкових висновків за результатами 

моніторингу реалізації проєктів, надати слово представникам ІГС для звітування. 
(Результати голосування: «за» – 8; «проти» – 0; «утримались» – 0). 
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2. Звіти інститутів громадянського суспільства про результати та 
реалізацію проєктів, на виконання яких надавалася фінансова підтримка з 
обласного бюджету в 2019 році. 

 

Слухали: 
СЛЕЗКО І., голова конкурсної комісії, директор Департаменту 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації 

Нагадав присутнім інформацію про проєкти ІГС, реалізовані в 2019 році за 
фінансової підтримки з обласного бюджету. Запропонував заслухати звіти 
представників ІГС. 

 

1. ІГС: Громадська організація «Спілка жінок Чернігівщини»; проєкт: 
«Розширення можливостей жінок в прийнятті рішень – успішна децентралізація 
влади». 

 

Слухали:  
ЗАДОРОЖНА С., член громадської організації «Спілка жінок 

Чернігівщини», керівник проєкту 
Презентувала звіт про результати реалізації проєкту «Розширення 

можливостей жінок в прийнятті рішень – успішна децентралізація влади». 
 

Слухали:  
СЛЕЗКО І., голова конкурсної комісії, директор Департаменту 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації, відповідальний виконавець за реалізацію проекту в 
Департаменті 

Поцікавився чи помітні зміни в суспільстві по відношенню до статусу 
«жінки»?  

 

Слухали:  
ЗАДОРОЖНА С., член громадської організації «Спілка жінок 

Чернігівщини», керівник проєкту 
Зазначила, що під час реалізації проєкту було встановлено, що даний 

напрям є дуже актуальним і важливим для суспільства. Гендерна рівність 
передбачає захист прав та представлення інтересів не тільки жінок, а і дівчат, 
чоловіків та хлопців, як рівних у різних соціальних сферах нашого життя. І хоча 
зміни у свідомості громадян відбуваються, у той же час дискримінація жінок досі 
залишається пріоритетним питанням. Тому робота продовжуватиметься в рамках 
діяльності громадської організації та в співпраці з іншими інститутами 
громадянського суспільства. 

 

Слухали:  
НАДИРОВА Н., член конкурсної комісії 
Поцікавилася, чи збиралися статистичні дані щодо кількості жінок-

депутатів рад в Чернігівській області. 
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Слухали:  
ЗАДОРОЖНА С., член громадської організації «Спілка жінок 

Чернігівщини», керівник проєкту 
Повідомила, що такі дані збираються і постійно оприлюднюються. 

Зауважила, що майже 30% від складу депутатів Чернігівської міської ради – 
жінки. 

 

2. ІГС: Громадська організація «Громадський центр «ЧАС»; проєкт: 
«Оцінка ефективності використання коштів субвенції на розвиток інфраструктури 
ОТГ за 2016-2018 рр.».  

 

Слухали: 
СИЛЕНКО М., представник громадської організації «Громадський центр 

«ЧАС», виконавець проєкту 
Прозвітував про результати реалізації проєкту «Оцінка ефективності 

використання коштів субвенції на розвиток інфраструктури ОТГ за 2016-2018 
рр.» та презентував Аналітичний звіт «Використання коштів субвенції на 
розвиток інфраструктури першими об’єднаними громадами Чернігівщини у 2016-
2018 рр.».  

 

3. ІГС: Громадська організація «Чернігів Європейський»; проєкт: «Домашнє 
насильство: соціальний аналіз явища в Чернігівській області». 

 

Слухали: 
КАЛЬНИЦЬКА К., представник громадської організації «Чернігів 

Європейський», координатор проєкту 
Презентувала звіт про результати реалізації проєкту «Домашнє насильство: 

соціальний аналіз явища в Чернігівській області» та збірник тез доповідей 
«Протидія домашньому насильству: реалії і перспективи». 

 

Слухали: 
АДАМЕНКО А., член конкурсної комісії 
Зауважила, що проблема є дуже актуальною та поцікавилася чи 

розроблялися Рекомендації щодо запобігання домашньому насильству в рамках 
реалізації проєкту. 

 

Слухали: 
КАЛЬНИЦЬКА К., представник громадської організації «Чернігів 

Європейський», координатор проєкту 
Розповіла, що  в рамках реалізації даного проєкту було заплановано 

розробку Рекомендацій та пропозицій для органів державної влади, місцевого 
самоврядування, інститутів громадянського суспільства щодо запобігання 
домашньому насильству. Рекомендації розроблено та розповсюджено. 

 

4. ІГС: Громадська організація «Центр «Апельсин»; проєкт: «Літературні 
родинні читання «Словограй». 
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Слухали:  
СЛЕЗКО І., голова конкурсної комісії, директор Департаменту 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації 

Розповів про заходи, організовані в рамках виконання проєкту «Літературні 
родинні читання «Словограй». 

 

5. ІГС: Прилуцька міська організація професійної спілки працівників 
культури; проєкт: «Поетична платформа «Світ жіночими очима». 

 

Слухали:  
 СЛЕЗКО І., голова конкурсної комісії, директор Департаменту 
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації 
 Розповів про заходи, організовані в рамках виконання проєкту 
«Літературні родинні читання «Словограй», зокрема, про видання та презентацію 
книги ніжинської поетеси Ніни Заболотної «Десь за дощами…». 
 

 6. ІГС: Громадська організація «Чернігів Європейський»; проєкт: 
«Соціологічне дослідження громадської думки з актуальних соціально-
політичних проблем Чернігівської області». 
 

Слухали:  
КРУК О., представник громадської організації «Чернігів Європейський», 

координатор проєкту 
Презентував звіт про результати реалізації проєкту «Соціологічне 

дослідження громадської думки з актуальних соціально-політичних проблем 
Чернігівської області» та Аналітичний звіт соціологічного дослідження «Оцінка 
жителями Чернігівської області найбільш актуальних місцевих проблем та 
діяльності місцевої влади». 
 

3. Підсумкові висновки щодо реалізації проєктів та використання 
коштів обласного бюджету. 

 

Слухали: 
СЛЕЗКО. І, голова конкурсної комісії, директор Департаменту 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації 

Представив членам конкурсної комісії Підсумкові висновки за 
результатами моніторингу реалізації кожного проєкту. Запропонував членам 
комісії визначитись та проголосувати за рішення щодо виконання проєктів. 
 

Ухвалили: 
1. Проєкт «Розширення можливостей жінок в прийнятті рішень – успішна 

децентралізація влади» громадської організації «Спілка жінок Чернігівщини» 
реалізовано в повному обсязі (Результати голосування: «за» – 8; «проти» – 0; 
«утримались» – 0). 

2. Проєкт «Оцінка ефективності використання коштів субвенції на розвиток 
інфраструктури ОТГ за 2016-2018 рр.» громадської організації «Громадський 
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центр «ЧАС» реалізовано в повному обсязі (Результати голосування: «за» – 8; 
«проти» – 0; «утримались» – 0). 

3. Проєкт «Домашнє насильство: соціальний аналіз явища в Чернігівській 
області» громадської організації «Чернігів Європейський» реалізовано в повному 
обсязі (Результати голосування: «за» – 8; «проти» – 0; «утримались» – 0). 

4. Проєкт «Літературні родинні читання «Словограй» громадської 
організації «Центр «Апельсин» реалізовано в повному обсязі (Результати 
голосування: «за» – 8; «проти» – 0; «утримались» – 0). 

5. Проєкт Поетична платформа «Світ жіночими очима» Прилуцької міської 
організації професійної спілки працівників культури реалізовано в повному обсязі 
(Результати голосування: «за» – 8; «проти» – 0; «утримались» – 0). 

6. Проєкт «Соціологічне дослідження громадської думки з актуальних 
соціально-політичних проблем Чернігівської області» громадської організації 
«Чернігів Європейський» реалізовано в повному обсязі (Результати голосування: 
«за» – 8; «проти» – 0; «утримались» – 0). 

 
 

СЛЕЗКО  
Ігор Іванович 

 
 

ЯКИМЕНКО 
Леся Сергіївна 

 
 

МИРОНЕНКО  
Ірина Юріївна 

 
 

КРИВЕНКО  
Катерина Володимирівна 

 

ЯСКОВЕЦЬ 
Вероніка В’ячеславівна 

 

АДАМЕНКО  
Алла Миколаївна 

 

НАДИРОВА 
Наталія Гаврилівна 

 

РОДИМЧЕНКО 
В’ячеслав Володимирович 

 

  
 

 
 

Протокол оформлено Департаментом 
інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації 


