
ПРОТОКОЛ № 1 

засідання робочої групи з питань формування бюджетного запиту 

обласного бюджету на 2019 рік 

 

м. Чернігів 21 листопада 2018 року 

 

Присутні члени робочої групи — 10: 

Слезко І.І. 

 

 

Василюк О.В. 

— директор Департаменту інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, 

голова робочої групи; 

— завідувач сектору фінансування та бухгалтерського 

обліку Департаменту інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю облдержадміністрації – 

головний бухгалтер, заступник голови робочої групи; 

Ясковець В.В. — головний спеціаліст сектору фінансування та 

бухгалтерського обліку Департаменту інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації, секретар робочої групи; 

Сорокін В.В. — начальник відділу співпраці зі ЗМІ Департаменту 

інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю облдержадміністрації, секретар робочої 

групи; 

Ясковець Н.В. — головний спеціаліст відділу інформаційної та 

видавничої діяльності Департаменту інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації; 

Арсенич-Баран Г.В.  — голова Чернігівської обласної організації 

Національної спілки письменників України; 

Демиденко В.Ю. — голова комітету Громадської ради при ОДА з 

питань формування і реалізації державної політики, 

президент Антикорупційної Громадської Спілки 

«СОВІСТЬ»; 

Родимченко В.В.  — голова комітету Громадської ради при ОДА з 

інформації та комунікації, представник Громадської 

організації «Волонтерський Центр «Єдність»; 

Сухін П.С. — представник Чернігівської територіальної 

організації Радикальної партії Олега Ляшка; 

Потапенко О.М. 

 

 

 

— керівник розпорядника коштів нижчого рівня – 

директор Комунального закладу «Чернігівський 

обласний пошуковий науково-редакційний центр». 

 

 

 

 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Вступне слово. 

2. Представлення проекту бюджетного запиту обласного бюджету 

Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації на 2019 рік. 

3. Представлення проекту кошторису видатків Комунального закладу 

«Чернігівський обласний пошуковий науково-редакційний центр» на 2019 рік. 

4. Обговорення зауважень і пропозицій до проекту бюджетного запиту 

обласного бюджету Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю облдержадміністрації на 2019 рік та проекту кошторису видатків 

Комунального закладу «Чернігівський обласний пошуковий науково-

редакційний центр» на 2019 рік. 

 

Головуючий на засіданні: Слезко І.І. — директор Департаменту 

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, 

голова робочої групи. 

 

1. СЛУХАЛИ: Вступне слово та інформацію Слезка І.І. про організаційні 

питання. 

ВИРІШИЛИ: Затвердити проект порядку денного без змін. 

 

2. СЛУХАЛИ: Інформацію Слезка І.І. про розроблений у Департаменті 

проект бюджетного запиту обласного бюджету на 2019 рік за Програмою 

сприяння розвитку інститутів громадянського суспільства на 2016-2020 роки 

«Чернігівська громада», Програмою підтримки розвитку інформаційної та 

видавничої сфер Чернігівщини на 2016-2020 роки та Програмою відзначення 

державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед 

Чернігівською областю, здійснення представницьких та інших заходів на 2018-

2022 роки. 

ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію Слезка І.І. до відома. 

 

3. СЛУХАЛИ: інформацію Потапенко О.М. про діяльність Комунального 

закладу «Чернігівський обласний пошуковий науково-редакційний центр» та 

розроблений проект кошторису видатків на 2019 рік у сумі 1 мільйон 547 тисяч 

100 гривень. 

ВИРІШИЛИ: Взяти інформацію Потапенко О.М. до відома. 

 

4. СЛУХАЛИ: Обговорення зауважень і пропозицій до проекту 

бюджетного запиту обласного бюджету Департаменту інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації на 2019 рік та 

проекту кошторису видатків Комунального закладу «Чернігівський обласний 

пошуковий науково-редакційний центр» на 2019 рік. 

 

 

 



ВИСТУПИЛИ: 

Слезко І.І. проінформував про проведення Департаментом соціологічних 

та експертних опитувань, фокусних груп у 2018 році, що здійснювались з 

метою вивчення актуальної проблематики регіону, настроїв населення щодо 

процесів децентралізації та інших реформ. В Програмі сприяння розвитку 

інститутів громадянського суспільства на 2016-2020 роки «Чернігівська 

громада» на проведення соціологічних опитувань, фокусних груп, експертних 

опитувань щорічно передбачається 50 тисяч гривень. Запропонований обсяг 

потреби в бюджетних коштах 39 тисяч гривень.  

Демиденко В.Ю. наголосив на необхідності збільшення обсягу коштів на 

проведення соціологічних опитувань у 2019 році, виходячи із актуальності та 

нагальності вивчення настроїв населення щодо політики, яка реалізується 

органами влади. 

Родимченко В.В. зазначив, що оскільки основними завданнями 

Департаменту є вивчення, аналіз та прогнозування суспільно-політичних 

процесів, то вбачається за доцільне збільшити обсяг коштів, передбачених в 

проекті бюджетного запиту, на проведення соціологічних опитувань. 

Слезко І.І. проінформував про проведення конкурсу проектів для 

громадських організацій, яким надається фінансова підтримка з обласного 

бюджету у 2018 році. Зазначив, що Програмою сприяння розвитку інститутів 

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

проведення конкурсу проектів на рік передбачається 350 тисяч гривень. За 

результатами проведеного конкурсу у 2018 році, потреба у коштах на 2019 рік 

за даною статтею видатків складає 146 тисяч гривень.  

Демиденко В.Ю. поцікавився причинами зменшення обсягів коштів, 

передбачених на реалізацію проектів у 2019 році. 

Слезко І.І. пояснив, що в 2018 році на конкурс було подано лише 6 

проектних пропозицій, обсяг коштів для реалізації яких, згідно кошторисів, 

поданих громадськими організаціями, склав 146 тисяч гривень, чим і 

обумовлено зменшення обсягів необхідного фінансування за рахунок коштів 

обласного бюджету по даній статті видатків. 

Слезко І.І. проінформував, що на висвітлення діяльності 

облдержадміністрації та обласної ради засобами телебачення та радіомовлення 

в проект бюджетного запиту на 2019 рік закладено 198 тисяч гривень. 

Сухін П.С. зауважив, що послуги ЗМІ, як телебачення, так і 

радіомовлення, загалом протягом поточного року подорожчали в середньому на 

20-30%, тому доцільно збільшити суму коштів за даною статтею видатків.  

Родимченко В.В висловився за передбачення в проекті бюджетного 

запиту на 2019 рік видатків на реалізацію проекту «Школа молодого 

журналіста», оскільки дуже актуальною є кадрова проблема серед 

професіональних представників ЗМІ. 

Сорокін В.В. зазначив, що кадрове питання у місцевих ЗМІ дійсно стоїть 

гостро. Але, що стосується згаданого В'ячеславом Родимченком Суспільного 

телебачення, то Чернігівська філія Суспільного телебачення самостійно 

проводить власні школи і курси, спрямовані на підготовку молодих кадрів. З 

підготовкою кадрів для друкованих ЗМІ ситуація гірша. 



Демиденко В.Ю. підтримав ідею необхідності фінансування проекту 

«Школа молодого журналіста» у 2019 році. Запропонував при плануванні 

видатків на проведення форуму працівників ЗМІ з нагоди Дня журналіста 

виходити із показника ефективності заходу та зменшити обсяг запропонованих 

у проекті бюджетного запиту коштів до 10 тисяч гривень. 

Сорокін В.В. повідомив, що відкритий форум медійників Чернігівщини, 

приурочений до Дня журналіста, було започатковано у 2017 році. У 2017 році 

участь у ньому взяли понад 100 осіб, у 2018 - до 50. Під час організації форуму 

вперше у практиці ОДА застосовано принцип максимального залучення і 

врахування пропозицій журналістської спільноти за мінімальної 

«бюрократизації» та «офіціалізації» заходу. Він став першим масштабним 

комунікаційним майданчиком для місцевих журналістів від 2013 року, коли 

відбувся останній фестиваль регіональних ЗМІ «Золотий передзвін 

Придесення». Понад те, на відміну від згаданих фестивалів, форум медійників 

проведено без використання адмінресурсу. Форум проводиться спільно з 

обласною організацією Національної спілки журналістів України, 

Чернігівською «Професійною спілкою працівників мас-медіа міста Чернігова» 

Всеукраїнської професійної спілки «Незалежна медіа-профспілка України» та 

ГО «Асоціація регіональних ЗМІ». 

Родимченко В.В. підтримав ідею необхідності проведення форуму до Дня 

журналіста. Наголосив на важливості проведення форумів, семінарів, лекцій, 

тренінгів та подібних заходів для розвитку сфери професійної журналістики та 

з метою запобігання загрозам в інформаційній сфері. Запропонував збільшити 

суму видатків на організацію лекцій та семінарів з метою запобігання загрозам  

в інформаційній сфері до 50 тисяч гривень. 

Слезко І.І. запропонував закласти в проект бюджетного запиту 15 тисяч 

гривень на реалізацію проекту «Школа молодого журналіста» та 20 тисяч 

гривень на проведення форуму працівників ЗМІ з нагоди Дня журналіста. 

Арсенич-Баран Г.В. запропонувала закласти в проект бюджетного запиту 

Департаменту на 2019 рік видатки на представлення книжкової продукції 

Чернігівщини, участь у виставкових заходах у сумі 10 тисяч гривень. 

Слезко І.І. запропонував підтримати проект бюджетного запиту обласного 

бюджету Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю облдержадміністрації на 2019 рік з відповідними правками та 

проект кошторису видатків Комунального закладу «Чернігівський обласний 

пошуковий науково-редакційний центр» на 2019 рік. 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підтримати проект потреби в бюджетних асигнуваннях на 2019 рік 

Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації за трьома цільовими програмами з відповідними 

правками, зокрема:  

- збільшити обсяг видатків на проведення соціологічних опитувань до 

50 тис. грн; 

- збільшити обсяг видатків на висвітлення діяльності облдержадміністрації 

та обласної ради засобами телебачення та радіомовлення до 230 тис. грн; 



- зменшити обсяг видатків на проведення форуму працівників ЗМІ з нагоди 

Дня журналіста до 20 тис. грн; 

- передбачити видатки на представлення книжкової продукції 

Чернігівщини, участь у виставкових заходах у сумі 10 тис. грн; 

- передбачити видатки на реалізацію проекту «Школа молодого 

журналіста» у 2019 році  у сумі 15 тис. грн; 

- збільшити обсяг видатків на організацію лекцій та семінарів з метою 

запобігання загрозам  в інформаційній сфері до 50 тис. грн. 

2. Підтримати проект кошторису видатків Комунального закладу 

«Чернігівський обласний пошуковий науково-редакційний центр» на 2019 рік. 

 

 

 

Директор Департаменту  

інформаційної діяльності та комунікацій  

з громадськістю облдержадміністрації,  

голова робочої групи 

 

 

 

 

                          І.І. Слезко 

Головний спеціаліст сектору фінансування 

та бухгалтерського обліку Департаменту 

інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю облдержадміністрації,  

секретар робочої групи 

 

 

 

   

В.В. Ясковець 
 


