
Звіт про діяльність ГО «Разом до Громадянського суспільства» за 2018 рік 

У 2018 році ГО «Разом до ГС» діяла у рамках виконання статутних завдань, а також з реалізації 

окремих інформаційно-аналітичних проектів. 

Протягом року члени команди ГО підтримували інформаційні проекти організації: Інтернет-

ресурси «Час Чернігівський» http://cntime.cn.ua/, «Громади Чернігівщини» http://otg.cn.ua/. 

У рамках власного інформаційного проекту «Громади Чернігівщини» http://otg.cn.ua/ команда 

ГО здійснювала моніторинг процесів у ОТГ області. Окремо у листопаді-грудні 2018 року проводився 

моніторинг виборчого процесу в громадах, висування кандидатів, роботи виборчих комісій. 

Паралельно готувались інформаційні повідомлення про політичні процесі в ОТГ. 

 * * *  

У травні-червні ГО «Разом до ГС» як інформаційний партнер долучився до місцевого конкурсу 

«МедіаЧе-2018» (підтримка через розміщення на інформаційних проектах ГО матеріалів 

конкурсантів). 

 * * *  

У червні-грудні ГО представник «Разом до ГС» долучився до організації та проведення в 

Чернігівській Конкурсу журналістських робіт із тематики реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади (розробка алгоритму збору робіт, робота у складі Конкурсної комісії, 

оцінка робіт, підготовка церемонії нагородження). 

https://chor.gov.ua/nasha-diyalnist/novini/item/7595-ihor-vdovenko-pryvitav-ta-vruchyv-vidznaky-

peremozhtsiam-pershoho  

 * * *  

З червня по грудень реалізувався проект «Як європейські вимоги до безпечності харчових 

продуктів допомагають підвищувати якість товару чернігівських підприємств». Проект передбачав 

підготовку та поширення серії унікальних статей з аналізу місцевих особливостей реалізації положень 

Угоди про асоціації Україна-ЄС у сфері безпеки харчових продуктів, пошук місцевих історій успіху за 

даною тематикою, аналіз особливостей місцевий політик, які приймаються на виконання УА. В рамках 

проекту підготовлено 11 інформаційних матеріалів, які поширені у місцевих ЗМІ. Проект 

реалізовувався за фінансової підтримки ГО «Інститут економічних досліджень та політичних 

консультацій». 

Всі матеріали проекту зібрані за посиланням:http://cntime.cn.ua/economika/item/24338-

yakievropeiskivymohydobezpechnostikharchovykhproduktivdopomahaiutpidvyshchuvatyiakisttovarucherni

hivskykhpidpryiemstv  

 * * *  

Члени ГО протягом року приймали участь у тренінгах та навчаннях для підвищення власного 

професійного рівня: 

- Як писати про реформу охорони здоров’я (Чернігів, жовтень 2018  року); 

- Нові можливості роботи з відкритими даними: Є-data (Київ, серпень 2018  року) 

 * * *  

Створено і запущено сайт ГО «Разом до ГС» http://www.razom.otg.cn.ua/  

------------------------------------ 

Голова Ради        Подорван П.Ф. 

15.01.2019 

Звіт обговорено на засіданні Ради ГО 28 січня 2019 року і схвалено. Протокол №1-2019 від 

28.01.2019). 
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