
протокол ль l
ЗасiДання КоорлинацiйноТ ради сприяння розвитку громадянського суспiльства

п ри tH i проtlетровськi й облас Hi й лержавнiй адм i н icTpauiT

l7 вересня202l року м. Щнiпро, просп. О. Поля l,
flHi пропетровська облас на

державна адм i нiстрацiя.

Головуюча - спiвголова КоорлинацiйноТ ради сприяння розвитку
громадянського суспiльства при flнiпропетровськiй обласнiй
державнiй адмiнiстрацiТ Колохiна А.С.

ПРисУтнi: l8 членiв КоорлинацiйноТ ради, начаJIьник управлiння з питань
внУтрiшньоТ полiтики департаменту iнформацiйноТ дiяльностi та комунiкацiй з

громадс ькiстю облдержадм i н iстрачiТ Кул i ко вс ьки Й I гор С вгенi йови ч.

Вступне слово

Слухали: Володимира Орлова
облдержадмiнiстрацiТ, спiвголову КоорлинацiйноТ ради; Анну Колохiну
СПiВгОловУ КоорлинацiйноТ ради; Iгора Кулiковського - начальника управлiння
з питань внутрiшньоТ полiтики.

ВОЛОДимир Орлов зазначив, що Координацiйна рада сприяння розвитку
Громадянського суспiльства при !нiпропетровськiй обласнiй державнiй
аДМiНiСтрацiТ (далi - Коорлинацiйна рала) створена шоб дати поштовх розвитку
ГРОМаДЯнСЬкоГо суспiльства на fнiпропетровщинi, пiдтримати цiкавi iдеТ,

ПОГЛибитИ партнерськi вiдносини мiж обласною владою та активiстами регiону.
Анна Колохiна привiтала присутнiх з першим засiданням оновленого

складу КоорлинацiйноТ ради.
ВистУпила з доповiддю та використанням вiзуалiзацiТ у виглядi

ПРеЗенТацiЙних слаЙдiв про динамiку peccTpauiT громадських органiзацiй у
!нiпропетровськiй областi з l980 до 202l року, про стан затвердження cTaTyTiB
територiальних громад та впровадження громадського бюджету в

територiальних громадах !н i пропетровськоТ областi.
Запропонув€uIа Координацiйнiй радi прачювати по двох напрямках, а саме

надавати методичну та консультацiйну допомогу:
О ТерИТорiальним громадам щодо створення сприятливих умов для

розвитку громадянськоТ активностi;



О ГРОМаДсЬкИМИ органiзацiям з питань Тхнього органiзацiйного та
i нституui йного розвитку.

Також окреслила ocHoBHi питання порядку денного.
Iгор Кулiковський повiдомив про можливiсть проведення засiдань

КООРЛИНацiйноТ ради в режимi онлайн, а також допустимостi присутностi
представникiв структурних пiдроздiлiв облдержадмiнiстрацiт, керiвники яких €

чJIенами КоорлинацiйноТ ради, у разi об'сктивноТ неможливостi участi ocTaHHix

у засiданнi.
також запропонував, як один з методiв роботи Ради, утворення при

необхiдностi у складi Ради експертних груп з З-4 осiб, KoTpi булуть
ДОСЛiДЖУвати конфлiктнi суспiльно-полiтичнi ситуацii з наданням висновкiв на
адресу облдержадмiнiстрацiт. Заперечень щодо висловлених пропозицiй вiд
присутнiх не надiйшло.

l. Обговорення
проведення конкурсу

Слухали: Iгоря
внутрiшньоТ полiтики,

та надання пропозицiй з визначення тематики до
п poeKTiB i нститутiв гро мадя нсь кого сусп iл ьства.

Iгор Кулiковський доповiв про роботУ нал конкурсом просктiв iз

розвитку громадянського суспiльства, якi були розробленi громадськими
органiзацiями' котрий буле проводитись У наступному бюджетному Роцi.

РОЗПОвiв про змiни у постановi Кабiнету I\4iHicTpiB УкраТни J\a l049 "Про
затвердження Порялку проведення конкурсу З визначення програм (проектiв,
заходiв), розроблених iнститутами громадянського суспiльства, для виконання
(реалiзацiТ) яких надаеться фiнансова пiдтримка".

АННа КОлОхiна виступила з доповiддю "ПропозицiТ дg тематики KoHKypciB
проектiв громадських органiзацiй".

Запропонувала TaKi прiоритетнi завдання:
1. РОЗВиток Громадянського суспiльства в територiальних громадах.
2. Розвиток i пiдтримка сфери комунiкацiй, iнформатизацiТ та

чифровiзачiТ
3. Просвiтницька дiяльнiсть.
4. Культура i туризм.
5. Нацiонально-патрiотичне виховання рiзних верств населення.
6, Захист довкiлля.
Питання та вiдповiдi:

2



Ольга Гауке голова ГромадськоТ органiзачiТ "Голос flнiпра" внесла
пропозицiю додати до тематики конкурсу патрiотичне виховання молодi у
соцiальних мережах. Наголосила, шо для того шоб виховати патрiотичну
молодь, потрiбно заговорити мовою дiтей.

Iгор Кулiковський запропонував Коорлинацiйнiй радi до кiнця вересня
надати пропозицiТ до прiоритетних завдань i тематики конкурсу проектiв.

2. Про план роботи на 2021-2022 piK Координацiйноi ради сприяння
розвитку громадянського суспiльства при Щнiпропетровськiй обласнiй
держа внiй адмiнiстрацiТ.

Слухали: Анну Колохiну - спiвголову КоординацiйноТ ради.

Анна Колохiна наголосила, шо вiдповiдно до положення про
Координаuiйну раду засiдання проводяться у разi потреби, але не рiдше
одного разу на квартал. Тому вирiшено зробити одразу план на 2022 piK та
затвердити його на наступному засiданнi, яке вiдбудеться у грулнi.

Yci пропозицiТ стосовно плану роботи надавати до департаменту
iнформацiйноТ дiяльностi та комунiкацiй з громадськiстю.

Запропонувала департаменту соцiального захисту населення внести до
ПланУ роботи КоординацiЙноТ ради на 2022 piK питання стосовно
проведення KoHKypciB проектiв серед ветеранських громадських органiзацiй
та громадських органiзацiй людей з iнвалiднiстю. !епартаменту освiти i

науки внести до плану питання шодо залучення регiональних громадських
органiзаuiЙ до викладання навчального курсу громадянськоТ освiти у
закладах середньоТ та професiйно-технiчноТ освiти областi.

Питання та вiдповiдi:

Щмитро Лучиба голова ГромадськоТ органiзацiТ "!нiпропетровський
козацький округ" запропонував ранiше погодити план роботи.

Анна Колохiна уточнила, що засiдання координацiйноТ ради проводяться
одного разу на квартал.

3. Про проведення Щня громадянського суспiльства.

Слухали: Iгора Кулiковського начальника управлiння з питань
внутрiшньоТ полiтики.



Iгор Кулiковський доповiв IIро те, що облдержадмiнiстраrдiя спiльно ,l

громадськими органiзаuiями буле проводити freHb громадянського суспiльства

у форматi форуму. Порядок денний та дата проведення заходу булуть узгодженi
найближчим часом.

Запропонував представникам громадських органiзачiй долучитись до
монiторингу проведення виборiв у Громадську раду при Щнiпропетровськiй
обласнiй лержавнiй адмiнiсr,рацiт, якi вiдбудуться наприкiнцi 202l року.

Анна Колохiна привiтала Bcix з плiдною роботою, нагадала строки подачi
пропозицiй:

о до тематик конкурсу проектiв iз розвитку громадянського
суспiльства, якi були розробленi громадськими органiзацiями - З0
вересня 202l р.

о до плану роботи на 2022 piK КоординацiйноТ ради - 30 листопада
202l р.

Закрила перше засiдання КоорлинацiйноТ ради.

Спiвголова Координацiйноi рали
сприян ня розвитку громадянс ького
суспiльства при обллержадмi нiстрацiТ

Секретар КоорлинацiйноТ ради
сприяння розвитку громадянс ького
суспiльства при облдержадмiнiстрацiТ

Анна Колохiна

Катерина Грибанова
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