
Звіт про діяльність ГО «Разом до Громадянського суспільства» за 2019 рік 

 

У 2019 році ГО «Разом до ГС» діяла у рамках виконання статутних завдань, 

а також з реалізації окремих інформаційно-аналітичних проектів. 

Протягом року члени команди ГО (на громадських засадах) підтримували 

інформаційні проекти організації: 

- інтернет-ресурси «Час Чернігівський» http://cntime.cn.ua/ - підготовка 

новин з тематики економіки та фінансів, євроінтеграції; 

- «Громади Чернігівщини» http://otg.cn.ua/ - моніторинги інформаційний 

ресурсів об’єднаних громад, співпраця з інформаційними підрозділами 

ОТГ. 

Додатково у жовтні-листопаді 2019 року проводився моніторинг виборчого 

процесу в 5 громадах, висування кандидатів, роботи виборчих комісій. 

Паралельно готувались інформаційні повідомлення про політичні процесі в ОТГ. 

 

* * *  

Члени нашої команди брали участь у написанні текстів за Програмою 

малих стипендій, що проводиться громадською організацією «Інтерньюз-

Україна» за підтримки «Медійної програми в Україні», яка фінансується 

Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується міжнародною 

організацією Internews).  

- з тематики виборів (6 матеріалів); 

- з тематики економіки (4 матеріали). 

 

* * *  

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

місцевого конкурсу «МедіаЧе-2019». Забезпечено розміщення інформаційних 

матеріалів учасників конкурсу, участь у роботі Конкурсної комісії, заходах із 

визначення та нагородження переможців. 

 * * *  

У жовтні-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/8779-v-oblasnii-radi-

vyznachyly-avtoriv-naikrashchykh-zhurnalistskykh 

- https://chor.gov.ua/nasha-diyalnist/novini/item/8868-ihor-vdovenko-

vruchyv-vidznaky-peremozhtsiam-oblasnoho-konkursu-z  

http://cntime.cn.ua/
http://otg.cn.ua/
https://chor.gov.ua/nasha-diyalnist/novini/item/8779-v-oblasnii-radi-vyznachyly-avtoriv-naikrashchykh-zhurnalistskykh
https://chor.gov.ua/nasha-diyalnist/novini/item/8779-v-oblasnii-radi-vyznachyly-avtoriv-naikrashchykh-zhurnalistskykh
https://chor.gov.ua/nasha-diyalnist/novini/item/8868-ihor-vdovenko-vruchyv-vidznaky-peremozhtsiam-oblasnoho-konkursu-z
https://chor.gov.ua/nasha-diyalnist/novini/item/8868-ihor-vdovenko-vruchyv-vidznaky-peremozhtsiam-oblasnoho-konkursu-z


 

 * * *  

З червня по грудень 2019 року реалізувався проект «Чернігівщина 

європейська: результати та плани». Командою проекту опрацьовано матеріали 

діяльності органів влади, служб та відомств, відповідальних за реалізацію 

реформ і їх сегментів, напрацьовано масив матеріалів по 6 напрямах реформ: 

технічні бар’єри у торгівлі; підприємництво, сільське господарство; 

оподаткування; митні питання; транспорт та поштові послуги; безпека та права 

людини; освіта, навчання та молодь, наука. Ці матеріали використовувались 

для підготовки опитувальників та гайдів фокус-груп та інтерв’ю, підготовки 

статей та історій успіху. Підготовлено та опубліковано 12 історій успіху. 

Всі матеріалі по проекту зібрані за посиланням https://cntime.cn.ua/vsi-

novini/item/26988-chernihivshchynaievropeiskarezultatytaplany  

Проект реалізовувався за фінансової підтримки ГО «Інститут економічних 

досліджень та політичних консультацій». 

 

 * * *  

Члени ГО протягом року приймали участь у тренінгах та навчаннях для 

підвищення власного професійного рівня: 

- «Просування реформ в регіони» (9-10 жовтня у місті Вінниця). 

 

* * *  

Забезпечено оновлення та роботу сайту «Разом до ГС» 

http://www.razom.otg.cn.ua/  
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