
протокол ль 7

засiдання Координацiйноi ради з питань сприяння розвитку
громадянського суспiльства при Хмельницькiй облдержадмiнiстрацii

lаmа провеdення., 09 жовтня 2019 року
Мiсце провеdення: м,Хмельницький, Будинок рад, к.305
Почаmок: об 1 1,00
Головуючuй; Павлишина С,А. - голова КоорлиначiйноI ради
Прuсуmнi; 14 членiв Коорлиначiйноi ради; Михайлова I.Г. - начсLlrьник управлiння
iнформацiйноi дiяльностi та комунiкачiй з громадськiстю облдержадмiнiстрачii,
Бохонська О.В. - директор !епартаменту економiчного розвитку, промисловостi Та

iнфраструктури облдержалмiн icTpauii
BiDcymHi; члени Координацiйноi рали: .Щемчук О.В., ,Щупляк Т.В., Западенко 0.I.,
Зеленко T.I., Кiзасва О.М., KycMiHcbKa В.О., Мiсяць А.П., Слiпко О.П., Шрубковський
в.в.

ПОРЯДОК ДЕННИИ

Слухали: Павлишину С.А., яка привiт€Lла учасникiв засiдання, вислоВИла

власне бачення щодо розвитку громадянського суспiльства облаСтi Та

нацiлила присутнiх на плiдну роботу.
Питання 1. Щодо хОДу проведення в областi KoHKypciB проектiв,

розроблених iнститутами громадянського суспiльства, для ВИКОнаННЯ

(реалiзачii) яких надасться фiнансова пiдтримка з обласного бюджету.

Слухали: Гловацького I.I., який поiнформував, що вiдповiдно до Порядку
проведення конкурсу з визначення програм (проектiв, заходiв), розроблених
iнститутами громадянського суспiльства, для ви онання (реалiзацii) яких
надаеться фiнансова пiдтримка, затвердженого Постановою КМУ ВiД

|2.t0.29|1 М1049, Щепартаментом соцiальн го захисту населення

облдержадмiнiстрацii органiзовуються вiдповiднi конкурси. у 2019 роцi на

проведення KoHKypciB було передбачено 400 тис. грн. Конкурс вiдбувся
1з.06.2019, в рамках якого видiлено кошти на реа iзацiю програм (проектiв,

заходiв) 1 4 громадським органiзацiям.

Виступили: Павлишина с.А., Нагорiчна О.С., Бохонська О.В., Капiтанець
с.в., Ковальчук С.д., Архiпович Т.М., якi поцiкавились, яким органiзацiям

надано кошти та чим займа€ться кожна з них, акцентуваJIи увагу на

необхiдностi запровадження навчання rцодо пiдготовки програм (проектiв,

заходiв), запропонувЕIJIи: включити представника вiц КоординацiйноТ ради до

складу конкурсноi KoMiciT, розширити iнформування щодо проведення

koHkypciB, надалi зменшувати кiлькiсть вiдiбраних просктiв, таким чином

забезпечивши збiльшення фiнансування кожного, посилити контроль за

використанням коштiв.

Головуючий запропонуваJIа взяти iнформачiю до вiдома.



Голосування: ((за)> - |4, (проти) - 0, кутримаJIись)) - 0.

Питання 2. Пiдсумки реалiзацii проекту щодо аналiзу потенцiалу
вiдновлювальноi енергетики на територii областi.

Слухали; Кокаревича А.А., який повiдомив, що зазначене питання

розглядасться, оскiльки було включено до плану заходiв з реалiзацii
НацiональноТ стратегii сприяння розвитку громадянського суспiльства на
20|6-2020 роки в областt у 2019 роцi; також окреслив ocHoBHi напрямки

реаrriзацii проскту; повiдомив, що матерiали проекту включенi у Стратегiю
регiонального розвитку Хмельницькоi областi на 2021-2027 роки.

Виступили: Павлишина С.А., Нагорiчна О.С., Бохонська О.В., Капiтанець
С.В., Бабiй B.I., якi поцiкавились iнформацiсю щодо потенцiалу ВДЕ в

областi, вартiстю проведення аналiзу потенцiалу ВЩЕ для конкретноi ОТГ,
акцентув€Lпи увагу на з€Lлученнi ширшого кола науковцiв до вивчення
зазначеного питання, озвучили низку технiчних питань; KpiM того, Бохонська
О.В. висловила д}мку, що вiдновлювальнi джерела енергii с не зовсiм
екологiчними та озвучила ряд пов'язаних iз цим факторiв.

Головуючий запропонуваJIа взяти iнформацiю до вiдома.
Голосування: ((за)> - 14, ((проти)) - 0, <утрим€LгIись)) - 0.

Питання 3. Щодо iнiцiативи запровадження дистанцiйних тренiнгiв З

розвитку громадянського суспiльства для громадських органiзацiй, що дiють
на територii районiв, MicT обласного значення, об'еднаних територiальних
громад.

Слухали: IVIихайлову I.Г., яка повiдомила про необхiднiсть запровадження
дистанцiйних тренiнгiв з розвитку громадянського суспiльства.

Висryпили: Павлишина С.Д, Архiпович Т.М., Воронкова Н.В., якi
акцентували увагу на технiчних можливостях щодо проведення дистанцiйних
тренiнгiв.

Голова Координацiйноi ради с. Павлишина

Секретар КоординацiйноТ ради Т. Архiпович


