
         ПРОТОКОЛ  № 5 
 

       засідання Координаційної ради з питань сприяння розвитку  
   громадянського суспільства при Хмельницькій облдержадміністрації 

 
Дата проведення: 8 квітня 2019 року 
Місце проведення: м.Хмельницький, Будинок рад, к.114 
Початок: о 14.00 
 
Головуючий: Капітанець С.В. – заступник голови Координаційної ради 
 
Всього учасників:  члени Координаційної ради – 16 осіб. 
Запрошені: Павлишина Світлана Андріївна – заступник голови ОДА,, 
Михайлова Інна Григорівна – начальник управління інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА, Кусмінська Валентина 
Олегівна – начальник відділу систематизації  законодавства, правової роботи 
та правової освіти управління державної реєстрації нормативно-правових 
актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального 
управління юстиції в області, Площинська Анастасія Олексіївна – 
виконавчий директор ГО «Подільська правова ліга». 
 
Відсутні: Лозовий В.М., Зеленко Т.І., Сліпко О.П.,  Шрубковський В.Г., 
Юр’єв В.В. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

 Вступне слово. 
Слухали:    
Павлишину Світлану Андріївну, заступника голови Хмельницької 

облдержадміністрації, яка повідомила наступне: «Указом Президента 
України від 26 лютого 2016 року № 68/2016 «Про сприяння розвитку 
громадянського суспільства»: затверджено Національну стратегію сприяння 
розвитку громадянського суспільства на 2016-2020 роки в Україні та 
утворено Координаційну раду сприяння розвитку громадянського 
суспільства як консультативно-дорадчий орган при Президентові України. 
На виконання  зазначеного Указу розпорядженням голови Хмельницької  
ОДА  від 01.04.2016 року № 155/2016-р було утворено та затверджено склад 
Координаційної ради з питань сприяння розвитку громадянського 
суспільства при Хмельницькій ОДА. Впродовж двох років через відсутність 
ініціативи від громадськості засідання Координаційної ради не проводились.  
Однак, у минулому 2018 році, завдяки оновленню складу Координаційної 
ради було активізовано її роботу». Крім того, С. Павлишина акцентувала 
увагу на досягненнях Коордради впродовж 2018 року, зазначивши, що 
збільшено фінасування обласної програми сприяння розвитку 
громадянського суспільства на 200 тис. грн у 2019 та 2020 роках. 



1. Звіт про результати діяльності Координаційної ради з питань 
сприяння розвитку громадянського суспільства за 2018 рік.  

Слухали:    
          Капітанець Світлану Володимирівну, заступника голови 
Координаційної ради, яка прозвітувала про роботу Коордради в контексті 
виконання Плану заходів щодо реалізації в області у 2018 році Національної 
стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства на 2016-2020 роки 
(звіт додається). Крім того, С. Капітанець висловила зауваження стосовно 
того, що переважна більшість заходів проводились у м. Хмельницький із 
залученням ІГС, що знаходяться в обласному центрі. Також надала 
пропозиції щодо: проведення навчання представників РДА/МВК у межах 
виконання Плану заходів з реалізації Нацстратегії у 2019 році, створення 
бази даних активних Інститутів громадянського суспільства (далі – ІГС) у 
районах та містах області, залучення членів Коордради до заходів в рамках 
Плану, проведення кущових (міжрайонних) заходів з питань сприяння 
розвитку громадянського суспільства, забезпечення якісного інформування 
громадськості області з питань громадянського суспільства шляхом 
розміщення матеріалів на веб-сайті Хмельницької ОДА, поширення серед 
ІГС посилання на рубрику «Громадянське суспільство» на веб-сайті 
Хмельницької ОДА. 

Виступили: Гоцький Г.І., Михайлова І.Г., Демчук О.В., Кокаревич А.А. 
Зокрема, Гоцький Г.І. та Михайлова І.Г. запропонували опрацьовувати 
проблемні питання щодо розвитку громадянського суспільства спільно з 
представниками районних та міських відділів інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю під час перебування останніх на навчанні у 
Хмельницькому центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
державних підприємств, установ і організацій. Демчук О.В. зауважив, що 
необхідно проводити навчання для ІГС, які прагнуть вчитись, навів 
статистику про недієвість 75% зареєстрованих ІГС. Також наголосив на 
необхідності зрозуміти, скільки громадян готові стати ефективними 
менеджерами з розвитку громадських організацій. Кокаревич А.А. 
запропонував проводити вебінари для представників ІГС у віддалених від 
обласного центру районах/містах обласного значення області. 

Капітанець С.В. запропонувала: 
- оцінити роботи Координаційної ради з виконання Плану заходів щодо 

реалізації у 2018 році Національної стратегії сприяння розвитку 
громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки на оцінку «добре»; 

- результати аналізу виконання вищезгаданого Плану заходів із 
вказаними недоліками та пропозиціями прийняти до відома та врахувати їх у 
подальшій роботі протягом 2019 року. 

«За» – 16,  «проти» – 0, утримались – 0. 
Рішення прийнято. 



2. Про хід виконання Плану заходів щодо реалізації Національної 
стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні у 
2019 році. 

Слухали:    
Дупляк Тетяну Василівну, заступника директора – начальника 

управління освітньої діяльності та організаційного забезпечення 
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, члена Координаційної 
ради, яка поінформувала,  що у  Плані заходів передбачено кілька пунктів, в 
т.ч., стосовно включення до освітніх програм навчальних закладів різного 
рівня спецкурсів з питань розвитку громадянського суспільства. Дупляк Т.В. 
повідомила, що зазначена тематика вивчається в рамках навчального 
предмету «Правознавство». Крім того, в окремих закладах освіти 
запроваджено спеціальні курси, зокрема, «Права людини», «Громадянська 
освіта», «Основи споживчих знань», а також проведено низку правоосвітніх 
заходів.  

Виступили:  
Резніков Ю.О. зауважив на потребі формування лідерських якостей у 

школярів. Дупляк Т.В. проінформувала, що вказані якості формується у 
школярів під час проведення позаурочних заходів, залученні їх до 
учнівського самоврядування, членства в громадських організаціях («Пласт», 
«Сокіл» та ін.). 

Капітанець С.В., Дупляк Т.В. обговорили питання про функціонування 
та створення у подальшому сучасних медійних бібліотек у навчальних 
закладах області. Оскільки бібліотеки «старого формату», наразі, не 
відповідають сучасним вимогам та культурній трансформації суспільства.  

Архіпович Т.М. підняла питання про співпрацю Департаменту освіти і 
науки  ОДА із громадськими організаціями та про можливість співпраці  ГО, 
що входять до Коордради, з освітніми закладами, зокрема у проведенні 
заходів з розвитку громадянського суспільства, в т.ч, запропонованих вище 
вебінарів. Дупляк Т.В. повідомила, що Департамент освіти і науки ОДА 
співпрацює з ГО «Сонячні діти», «Просвіта», а також підтвердила 
можливість співпраці з іншими ГО. 

Слухали:    
Кусмінську Валентину Олегівну, начальника відділу систематизації  

законодавства, правової роботи та правової освіти управління державної 
реєстрації нормативно-правовоих актів, правової роботи та правової освіти 
Головного територіального управління юстиції в області. 

Кусмінська В.О. повідомила, що Головним територіальним 
управлінням юстиції (далі – ГТУЮ) в області, його територіальними 
підрозділами впродовж І кварталу 2019 році проведено близько 300 
правоосвітніх заходів, надано 316 консультацій (в т.ч., з питань розвитку 
громадянського суспільства); у ГТУЮ в області налагоджена тісна співпраця 
з громадською організацією «Подільська правова ліга», ветеранськими 
громадськими організаціями та ін. Доповідач нагадала, що у ГТУЮ є відділ, 
який надає роз’яснення щодо створення ГО. Також зазначила, що 



продовжується реалізація проекту «Я маю право», в рамках якого проведено 
низку заходів на тему «Стоп булінг»; висловила готовність щодо залучення 
усіх працівників ГТУЮ у подальшому проведенні правоосвітніх заходів. 

Виступили:  
Капітанець С.В. висловила пропозицію про ведення окремого обліку 

тих заходів та  наданих юридичних консультацій, що безпосередньо 
стосуються питань розвитку громадянського суспільства. Гоцький Г.І. 
висловив думку, що збільшення кількості громадських організацій є 
показником того, що громадянське суспільство  розвивається. Нагорічна О.С. 
надала пропозицію щодо інформування Головним територіальним 
управлінням юстиції в області про: новостворені ІГС, функціонування та 
повноважень Координаційної ради. Михайлова І.Г. запропонувала 
запровадити практику надання  розширеної інформації про новостворені ІГС 
з метою налагодження  співпраці між ними та Коордрадою. Площинська А.О. 
повідомила, що в ГО «Подільська правова ліга» є окрема база даних із 
надання консультацій громадським організаціям, запропонувала надати 
Коордраді статистичні дані  про ІРС, які звертались до ГО за юридичними 
консультаціями. 

Капітанець С.В. запропонувала прийняти рішення: 
- озвучену інформацію взяти до уваги та враховувати членами 

Коордради під час подальшої реалізації Плану заходів щодо реалізації у 2019 
році Національної стратегії сприяння розвитку грмадянського суспільства на 
2016-2020 роки. 

«За» - 16,  «проти» - 0, утримались – 0. 
Рішення прийнято. 
 
3. Різне. 
Михайлова І.Г. зазначила, що депутати обласної ради підтримали 

рішення про додаткове фінансування  обласної програми сприяння розвитку 
громадянського суспільства на 2018-2020 роки у розмірі 200 тис. грн на 
заходи, які будуть проводитись в рамках роботи Коордради з виконання 
вищезгаданого Плану заходів. Також зауважила, що зазначені кошти 
надійдуть та стануть доступними для використання після уточнення 
обласного бюджету. 

Гловацький І.І., Андріїшина  Т.П. повідомили, що у квітні 2019 року 
Департаментом соціального захисту населення, управлінням молоді та 
спорту ОДА планується організація  та проведення конкурсів проектів 
інститутів громадянського суспільства; зокрема, у Департаменті соцзахисту 
ОДА на проведення конкурсу передбачено 400 тис.грн, в управлінні молоді 
та спорту ОДА – 50 тис.грн. 

 
 
Головуючий Координаційної ради    С. Капітанець 
 
Секретар Координаційної ради    Т. Архіпович 


