
1 
 

ПРОТОКОЛ №14 

Засідання громадської ради 

при Дніпропетровській обласній державній адміністрації 

 

19 серпня 2021 року м. Дніпро,  пр. О. Поля,1 

 Дніпропетровська обласна 

 державна адміністрація 

 

Головуючий: голова громадської ради при Дніпропетровській  

облдержадміністрації Кучинський В.І. 

Присутні: 20 членів громадської ради при Дніпропетровській  

облдержадміністрації, з них 4 — дистанційно (додаток 1), запрошені 

представники ІГС. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Вступне слово 

Засідання розпочалося живим виконанням гімну України усіма присутніми. 

Слухали: Кучинського В.І., голову громадської ради при 

Дніпропетровській  облдержадміністрації (далі – громадська рада). 

Кучинський В.І.  оголосив про наявність кворуму і озвучив питання 

порядку денного урочистого засідання Громадської ради при 

Дніпропетровській ОДА, присвяченого 30 річниці Незалежності України: 

 1. Вітальне слово голови ГР.  

 2. Доповідь начальника Управління департаменту інформаційної 

політики про стан громадянського суспільства в області. 

 3. Доповідь про історію становлення громадянського суспільства в 

нашому регіоні з 1991 року.  

4. Розвиток громадянського суспільства в сільській місцевості 

 5. Вплив громадянського суспільства на освітні процеси. 
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 6. Звернення до обласного СБУ та громадянського суспільства регіону 

стосовно ситуації з відкриттям російською торговою мережею магазинів в 

нашій області.  

 7. Вручення «Подяки» членам Громадської ради. 

Голосували: «за» - 20, «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Порядок денний затверджено. 

 

1. Вітальне слово голови ГР. 

Кучинський В.І. навів факти з історії України щодо боротьби за 

самостійність та встановлення незалежності та привітав усіх присутніх з Днем 

Незалежності України. 

 

 2. Доповідь начальника Управління департаменту інформаційної 

політики про стан громадянського суспільства в області. Ігор 

Куліковський.  

Слухали: Білоусова Артура Олександровича, директора 

департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю. 

Білоусов А.О. привітав усіх присутніх з Днем Незалежності України. 

Слухали: Куліковського Ігора Євгенійовича, начальника управління 

з питань внутрішньої політики. 

Куліковський І.Є. привітав усіх присутніх з Днем Незалежності 

України та доповів про стан громадянського суспільства в області та зауважив, 

що за останні сім років в Україні значно зріс вплив громадянського 

суспільства, і активні громадяни області довели, що швидка окупація 

Дніпропетровського регіону неможлива. Також він зазначив, що останнім 

часом є велика поляризація різних сегментів громадянського суспільства. 
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 3 Доповідь про історію становлення громадянського суспільства в 

нашому регіоні з 1991 року.   

Слухали: Крижановську Жанну Миколаївну, члена громадської 

ради. 

Крижановська Ж.М. доповіла про історію становлення громадянського 

суспільства у Дніпропетровському регіоні з 1991 року. 

Вона зазначила, що 30 років для розбудови Держави – це дуже мало і цей 

процес, ця велика справа випала нашому поколінню, нашим дітям. Висловила 

надію, цей історичний шанс утвердження української державності ми більше 

не втратимо. 

Розповіла про створення у жовтні 1988 року «Товариства шанування 

української мови», а незабаром, і «Національного Руху України». Активістами 

цих організацій були фактично ті ж люди, дисиденти, політв’язні, 

письменники, науковці, журналісти, творча і технічна інтелігенція  з Україною 

у серці. 

Жанна Миколаївна назвала імена політв’язнів: Олександра Кузьменка та 

його дружини Олени, Івана Сокульського, П. Розумного, Сарма-

Соколовського, Гаврила Прокопенка, М. Береславського, В. Клименка, Сергія 

Довгаля, В. Заремби,  Л. Поповського, П. Миширенка, І. Шужика, Миколи 

Дніпра, Івана Рибалка, Віктора Таратушка, Леся Кіндратенка, Володимира 

Перехрест-Чалого, Валентина Ковтанюка, Геннадія Сахарова, Григорія 

Олельченка, Івана Дремлюги, Володимира Леві, Віктора Аракеляна, Віталія 

Зачиї імена і вклад у незалежність  маємо пам’ятати. 

Куліковський І.Є. запросив усіх присутніх до історичного музею АТО, 

де саме Іван Дремлюга та Віктор Таратушко задіяні у підготовці експозиції, 

присвяченій Івану Шулику та іншим до свята Незалежності. 
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4. Розвиток громадянського суспільства в сільській місцевості.  

Слухали: Мірошниченка Віктора Івановича, члена громадської ради. 

Мірошниченко В.І. доповів про стан громадянського суспільства в 

сільській місцевості, зокрема у Криничанському районі. Висловив 

занепокоєння тим, що молодь переважно мігрує до міст, де кращі умови для 

навчання та роботи. Зазначив, що більше половини здобутків тримаються на 

ентузіазмі громади, зокрема участі талановитої молоді у різних конкурсах та 

змаганнях фінансується власним коштом, без підтримки держави. 

 

5.  Вплив громадянського суспільства на освітні процеси.  

Слухали: Семенчу Ілону Євгенівну, члена громадської ради. 

Семенча І. Є. доповіла про вплив громадянського суспільства на освітні 

процеси та заявила, що наше суспільство, як демократична країна, 

розвивається у трьох площинах: 

1. Розвиток свідомого громадянського суспільства.  

2. Дієвість громадянської освіти, як окремого напрямку 

державотворення. 

3. Вплив громадянської освіти на стан суспільства в цілому. 

Висновки: відсутність системних зв’язків, млявість та розмежованість 

серед інститутів громадянського суспільства. Існуючі освітні програми 

розвитку громадянськості – більш декларативні. Немає вимірюваних процедур 

якості результатів громадянської освіти. Протиріччя у підходах до 

формування громадянських компетентностей. За соціологічними 

дослідженнями Центу Розумкова тільки 16% освітніх програм сприяють 

розвитку громадянської позиції молоді. 

Конституція Україні, Закон Україні «Про освіту» гарантують всебічний 

розвиток особистості, формування життєвих компетенцій, в тому числі й 

громадянської. А у реальному житті більшість педагогів досі не розуміють що 

таке громадянське суспільство і якими є завдання громадянської освіти.  
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Пані Ілона у своєму виступі порушила питання про формування 

національно-патріотичного виховання та громадянськості.  

Вона наголосила, що основою формальної та неформальної освіти має 

бути:  

- правова освіта громадян; 

- суспільне життя через участь у ньому; 

- громадянська освіта – в усіх рівнях освіти громадян. 

Семенча І.Є. звернула увагу на важливості залучення міжнародних 

стандартів з захисту прав людини і громадянина в український освітній 

процес.  

Слухали: Зиму Олену В’ячеславівну, члена громадської ради. 

Зима О.В. виступила з ремаркою та торкнулася питання формування 

національної ідентичності, формування громадянськості та сучасних 

викликів. Воан наголосила, що компетенція приходить через знання, уміння, 

навички та ставлення. Відсутність ставлення – відсутність перспективи. Треба 

навчати молодь та лідерів громад, розвивати компетенції, необхідні для 

сильного громадянського суспільства, залучити їх до реалізації соціальних 

проєктів, встановлювати партнерства та підтримувати синергію. 

 

6. Звернення до обласного СБУ та громадянського суспільства 

регіону стосовно ситуації з відкриттям російською торговою мережею 

магазинів в нашій області. 

Кучинський В.І. виступив з доповіддю щодо необхідності звернення до 

УПРАВЛІННЯ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ з заявою про проведення ретельної перевірки дотримання вимог 

діючого законодавства діяльності та розвитку Торгової мережі Mere (проєкт 

власників російського дискаунтера "Светофор") яка вже відкрила супермаркет 

в Нікополі та готує до відкриття магазин в Павлограді. У відкритих джерелах 

масової інформації проголошуються наміри мережі здійснювати експансію в 

інші міста України через відкриття 40 магазинів до кінця року. Водночас, 
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Кучинський В.І. вніс уточнення щодо юридичних аспектів звернення та 

запропонував надіслати звернення до РНБО та долучити підписи інших 

громадських рад для більшої дієвості. 

Слухали: Зиму О.В., Грищева Ф.І., Кошку Д.О., Дідоренка А.А., 

Крижановську Ж.М., обговорили умови та варіанти дії по недопущенню 

бізнесу держави-агресора на територію України. 

Вирішили узяти до відома 

 

7. Вручення «Подяки» членам Громадської ради. 

Кучинський В.І. урочисто вручив членам громадської ради Подяки до 

30-ї річниці незалежності України.  

 

 

Кучинський В. І.  оголосив про закінчення 14 засідання Громадської 

ради, оскільки всі питання вичерпано. 

 

Голова громадської ради     В.І. Кучинський 

Секретар громадської ради    О.О. Колінько 


