
Протокол № 7/2017 

засідання Координаційної ради з питань національно-патріотичного 

виховання при обласній державній адміністрації 

 

16.11.2017                                                                                 м. Чернігів 

 

Присутні:  

 

Романова Наталія Андріївна Голова Координаційної ради, заступник 

голови – керівник апарату 

облдержадміністрації 

 

Члени Координаційної ради (список додається) 

 

Представники інших громадських організацій 

 

Порядок денний: 

1. Про проведення спільного засідання президії Громадської ради при 

облдержадміністрації та Координаційної ради з питань національно-

патріотичного виховання. 

2. Про підсумки обласної патріотично-виховної програми «Війна, якої 

немає!».  

3. Про проведення 20-21 листопада 2017 року заходу «Чернігівський 

Майдан», приуроченого до Дня Гідності та Свободи. 

4.  Про основні напрями діяльності органів виконавчої влади, місцевого 

самоврядування та громадських організацій щодо увічнення пам’яті учасників 

бойових дій на території інших держав, учасників АТО, а також організації 

пошукової роботи. 

5. Про підсумки розгляду звернень Координаційної ради стосовно ліквідації 

телерадіокомпанії в місті Новгород-Сіверському.  

6. Про проведення Всеукраїнського форуму «Координація через діалог». 

7. Різне. 

8. Підведення підсумків. 

 

СЛУХАЛИ: Романову Н.А., голову Координаційної ради, заступника голови – 

керівника апарату облдержадміністрації, яка нагадала, що в цей день три роки 

тому, 16 листопада 2014 року, озброєні бойовики переправилися через річку 

Сіверський Донець та обстріляли з автоматичної зброї та гранатометів 

патрульний автомобіль МВС батальйону «Чернігів» та блокпост ЗСУ в районі 

автостанції смт. Станиця Луганська. У бою загинули рядовий міліції Андрій 

Іщенко, старший сержант міліції Олександр Найдьон та рядовий міліції Віктор 

Запека. Пізніше, у червні 2016 року, помер один з поранених сержант міліції 

Роман Лось. Наталія Андріївна запропонувала хвилиною мовчання вшанувати 

пам’ять загиблих Героїв! 

 

http://memorybook.org.ua/15/los.htm
http://memorybook.org.ua/15/los.htm


Також доповідач повідомила, що до обласної державної адміністрації 

надійшов лист від Громадської ради при облдержадміністрації, в якому за 

пропозицією чотирьох комітетів Громадської ради (з питань формування і 

реалізації державної політики; патріотичного виховання дітей та молоді; з 

питань сім’ї та захисту прав дітей; з питань духовності та моралі) 

запропоновано провести спільне засідання президії Громадської ради та 

Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання де 

обговорити питання організації роботи з планування та проведення заходів в 

області з національно-патріотичного виховання. Голові Громадської ради було 

запропоновано реалізувати цю ініціативу сьогодні, 16 листопада 2017 року, але 

у зв’язку з тим, що в цей же день збирається і президія Громадської Ради, 

спільне засідання перенесено. 

УХВАЛИЛИ: Провести спільне засідання Координаційної ради з питань 

національно-патріотичного виховання та Громадської Ради при 

облдержадміністрації у грудні 2017 року. Департаменту сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації погодити з Громадською Радою дату, час та орієнтовний 

порядок денний запланованого засідання. 

 

2. Про підсумки обласної патріотично-виховної програми «Війна, якої 

немає!»  

 

СЛУХАЛИ: Шанського М.М., голову правління громадської організації 

«Єдина родина Чернігівщини», який доповів, що протягом жовтня, на 

Чернігівщині відбувалися заходи обласної патріотично-виховної програми 

«Війна, якої немає!». Понад місяць групи студентів, вихованців шкіл та 

професійно-технічних закладів з усієї області відвідували в Обласному 

молодіжному центрі виставку – «БлокПост пам’яті», яка відображає бойові дії 

на сході України, розповідає про долі героїв - захисників Вітчизни. Учасники 

програми переглядали фільми патріотичного спрямування, а також 

організовували флешмоби у центрі Чернігова в пам’ять про полеглих воїнів.  

Доповідач проінформував, що за час роботи програми до неї долучилося 

майже 8 тисяч зареєстрованих учасників. Втім, крім організованих груп дітей та 

молоді, до Обласного молодіжного центру приходили і їх родичі, друзі, 

знайомі, просто небайдужі громадяни. Тож загальна кількість відвідувачів 

патріотичної виставки може сягати 10 тисяч осіб. Гостей з виставкою 

знайомили майже 500 спеціально підготовлених екскурсоводів. Оскільки 

програма діяла за принципом «рівний — рівному», лише третина з них були 

педагогами. Решта - самі ж діти та студенти.  

Микола Миколайович подякував всім, хто долучився до реалізації 

обласної патріотично-виховної програми «Війна, якої немає!».  

 

Взяли участь в обговоренні: Зіневич Людмила Василівна, Соронович Олена 

Юріївна, Антошин Вадим Леонідович. 

  

ВИСТУПИЛА: Романова Н.А., голова Координаційної ради, заступник голови 

– керівник апарату облдержадміністрації, яка запропонувала зробити в 



навчальних закладах стінгазети, де б учні та студенти розмістили інформацію 

про свою участь у програмі та нагородити дітей-екскурсоводів, які 

ознайомлювали учасників проекту з виставкою «БлокПост пам’яті». 

 

ВИРІШИЛИ: Організувати нагородження учнів-екскурсоводів, які 

ознайомлювали учасників обласної патріотично-виховної програми «Війна, 

якої немає!» з виставкою «БлокПост пам’яті». 

 

3.  Про проведення 20-21 листопада 2017 року заходу «Чернігівський 

Майдан», приуроченого до Дня Гідності та Свободи 

 

СЛУХАЛИ: Тавлуя С.В., заступника голови правління громадської організації 

«Апельсин» щодо проведення 20-21 листопада 2017 року заходу 

«Чернігівський Майдан», приуроченого до Дня Гідності та Свободи. 

Станіслав Володимирович проінформував, що День Гідності та Свободи 

встановлено на честь початку доленосних для нашої держави подій 

Помаранчевої революції та Революції Гідності з метою віддання належної шани 

громадянському подвигу, вшанування патріотизму і мужності людей, які 

виступили на захист демократичних цінностей, відстояли національні інтереси і 

європейський вибір України.  

Станіслав Тавлуй доповів про заплановані заходи, що відбуватимуться в 

місті Чернігові: проведення тематичного «круглого столу» в приміщенні 

Чернігівської обласної державної адміністрації, віче «Шануй Свободу – 

Пам’ятай Майдан», флешмобу «Фаєр пам’яті» та концертної програми «Пісні 

Революції Гідності» та запросив членів Координаційної ради приєднатися до 

урочистостей.  

 

Взяли участь в обговоренні: Романова Наталія Андріївна, Антошин Вадим 

Леонідович, Шанський Микола Миколайович, Бутко Сергій Володимирович. 

 

ВИСТУПИЛА: Зіневич Л. В., доцент кафедри філософії та суспільних наук 

Чернігівського національного технологічного університету, яка запропонувала 

до Дня Гідності та Свободи в Чернігові організувати зустрічі з майданівцями, 

показ документальних фільмів, фотовиставку тощо. 

 

УХВАЛИЛИ: Інформацію взяти до відома. 

 

4. Про основні напрями діяльності органів виконавчої влади, місцевого 

самоврядування та громадських організацій щодо увічнення пам’яті 

учасників бойових дій на території інших держав, учасників АТО, а також 

організації пошукової роботи. 

 

СЛУХАЛИ: Кирилюка А. В., заступника голови Чернігівського обласного 

відділення Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-

інтернаціоналістів), який висловив занепокоєння щодо стану роботи з 

увічнення пам’яті воїнів Другої світової війни в Чернігівській області.  



Анатолій Володимирович акцентував на необхідності систематизації 

пошукових робіт, збільшення фінансування на утримання в належному стані 

меморіальних комплексів, пам’ятників і меморіальних дощок, а також місць 

поховання загиблих (померлих) осіб, які брали участь у захисті України в роки 

Другої світової війни, а також видання книг пам’яті захисників які 

розповідатимуть про долю учасників та загиблих. 

 

ВИСТУПИЛА: Романова Н.А., голова Координаційної ради, заступник голови 

– керівник апарату облдержадміністрації, яка запропонувала аби кожний 

пам’ятник не залишився поза увагою до роботи залучати об’єднанні 

територіальні громади та налагодити співпрацю з сільськими радами. 

 

УХВАЛИЛИ: Інформацію взяти до відома. 

 

5. Про підсумки розгляду звернень Координаційної ради стосовно 

ліквідації телерадіокомпанії в місті Новгород-Сіверському. 

 

СЛУХАЛИ: Слезка І.І., заступника директора Департаменту інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації стосовно 

ліквідації телерадіокомпанії у Новгороді-Сіверському.  

Ігор Іванович проінформував, що внаслідок прийнятих рішень 

Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання від 

16.11.2017, Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю облдержадміністрації було підготовлено та надіслано листи-

звернення до Президента України, Прем’єр-міністра України, Ради 

національної безпеки і оборони України, Верховної ради України, Комітету з 

питань свободи слова та інформаційної політики Верховної Ради України, 

Національної ради з питань телебачення і радіомовлення та ПАТ «Національна 

суспільна телерадіокомпанія України» з проханням перегляду рішення 

правління ПАТ «НСТУ» про ліквідацію філії ПАТ «НСТУ» «Новгород-

Сіверська регіональна дирекція «Сіверська».  

За результатами звернення Координаційної ради до найвищих посадових 

осіб країни, Національна Суспільна Телерадіокомпанія України пообіцяла 

створити корпункт, що адміністративно вважатиметься частиною Чернігівської 

філії. Тобто місцевий мовник не зникне, а навпаки - інформаційне поле регіону 

підсилиться якісним контентом, що вироблятиметься спільними зусиллями 

колективу корпункту в Новгороді-Сіверському та регіональної філії. 

 

Взяли участь в обговоренні: Шанський Микола Миколайович, Бутко Сергій 

Володимирович. 

 

УХВАЛИЛИ: Інформацію взяти до відома. 

 

 

 

 



6. Про проведення Всеукраїнського форуму «Координація через діалог» 

 

СЛУХАЛИ: Лемеш Н.П., директора Департаменту сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації, яка проінформувала, що Міністерство молоді та спорту 

України спільно з Департаментом соціальної та молодіжної політики 

Вінницької облдержадміністрації з 05 по 06 грудня 2017 року у м. Вінниця 

проводить Всеукраїнський форум, спрямований на налагодження співпраці між 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування та 

громадськими об’єднаннями з питань національно-патріотичного виховання, 

«Координація через діалог». Метою проведення заходу є обговорення 

сучасного стану національно-патріотичного виховання дітей та молоді в 

областях України, обмін досвідом щодо формування координаційних рад при 

обласних, районних державних адміністраціях та міських радах міст обласного 

значення, створення та впровадження програм національно-патріотичного 

виховання. 

Ніна Петрівна запросила членів Координаційної ради взяти участь у 

зазначеному заході. 

 

ВИРІШИЛИ: Інформацію взяти до відома. Уразі підтвердження 

організаторами участі у форумі «Координація через діалог» повідомити 

Департамент сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації.    

 

7. Різне  
 

ВИСТУПИЛА: Зіневич Л. В., доцент кафедри філософії та суспільних наук 

Чернігівського національного технологічного університету, яка запросила 

присутніх на презентацію книги Василя Шкляра «Троща», що запланована на 

24 листопада 2017 року в приміщенні літературно-меморіального музею-

заповідника М.М. Коцюбинського за участю Лесі Горліс-Горської, дочки Юрія 

Горліс-Горського, автора відомого роману «Холодний Яр».  

 

ВИСТУПИЛА: Ніколаєнко Ю.О., заступник голови правління громадської 

організації «Ініціатива «Активні громадяни», яка повідомила, що в рамках 

проекту: «Чернігів – енергія успіху» 26 листопада 2017 року о 18.00 у міському 

палаці культури відбудеться безкоштовний показ сучасного документального 

укпаїнського фільму «Війна химер» від режисерів Анастасії та Марії 

Старожицьких. Юлія Олександрівна запросила долучитися до перегляду фільму 

і членів Координаційної ради. 
 

За результатами розгляду та обговорення питань порядку денного 

Координаційна Рада вирішила: 

 

Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації погодити з 

Громадською Радою при облдержадміністрації дату, час та орієнтовний 

порядок денний спільного засідання Координаційної ради та Громадської Ради.  

 

До 20 грудня 2017 року 



 

 

Управлінню освіти і науки облдержадміністрації організувати 

нагородження учнів-екскурсоводів, які ознайомлювали учасників обласної 

патріотично-виховної програми «Війна, якої немає!» з виставкою «БлокПост 

пам’яті». 

 

До 31 січня 2018 року 

 

Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації 

забезпечити участь делегації, членів Координаційної ради, від Чернігівської 

області у Всеукраїнському форумі, спрямованому на налагодження співпраці 

між органами державної влади, органами місцевого самоврядування та 

громадськими об’єднаннями з питань національно-патріотичного виховання, 

«Координація через діалог». 

До 05 грудня 2017 року 

 

Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю облдержадміністрації, Департаменту сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації забезпечити оприлюднення протоколу засідання 

Координаційної ради на офіційних сайтах облдержадміністрації та 

Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації. 

 

Постійно 

 

 

 

 

Секретар Координаційної ради                   _____________      Н.П. Лемеш 

  

 

Голова Координаційної ради                           _____________       Н.А. Романова 

 

 


