
Звіт про діяльність ГО «Разом до Громадянського суспільства» за 2021 рік 

 

У 2021 році ГО «Разом до ГС» діяла у рамках виконання статутних завдань, а 
також з реалізації окремих інформаційно-аналітичних проектів. 

Протягом року члени команди ГО (частково на громадських засадах, 
частково за договорами ЦПХ) підтримували інформаційні проекти організації: 

- інтернет-ресурси «Час Чернігівський» http://cntime.cn.ua/ - підготовка 
новин з тематики економіки та фінансів, євроінтеграції, підготовка 
загальнополітичних новин; 

- «Громади Чернігівщини» http://otg.cn.ua/ - моніторинги інформаційний 
ресурсів об’єднаних громад, співпраця з інформаційними підрозділами 
ОТГ. 

У жовтні 2021 року почалась робота з оновлення сайту «Час Чернігівський» 
http://cntime.cn.ua/ . На кінець 2021 року опрацьоване нове лого, візуальне 
оформлення сайту, алгоритми роботи. 

* * *  

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 життя громад (4 матеріали); 
- з тематики економіки (4 матеріали). 

 

* * *  

У травні-червні ГО «Разом до ГС» як інформаційний партнер долучився до 
місцевого конкурсу «МедіаЧе-2021». Забезпечено розміщення інформаційних 
матеріалів учасників конкурсу, участь у роботі Конкурсної комісії, заходах із 
визначення та нагородження переможців. 

https://cg.gov.ua/index.php?id=428638&tp=page  

* * *  

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/11329-rozpochavsia-pryiom-
robit-dlia-uchasti-v-oblasnomu-konkursi-zhurn  

 * * *  

З березня по жовтень 2021 року року реалізувався проект «Пандемія: нові 
умови, як вікно можливостей для покращення комунікації влади та 
громадськості у Чернігівській області» у рамках проєкту «Громадськість за 
демократизацію» Інституту економічних досліджень та політичних консультацій 
за фінансування Європейського союзу. Мета - дослідити рівень комунікації 
Чернігівської ОДА, Ніжинської, Прилуцької, Корюківської, Менської та 
Борзнянської міської ради під час карантинних обмежень. Експерти ГО «Разом 
до громадянського суспільства» провели контент аналіз загальнодоступних 
ресурсів інформування зазначених органів влади. Що дасть змогу оцінити 
ефективність роботи влади у форматі кризових комунікацій. Окремий розділ 
досліджень присвячений вивченню діяльності громадських рад, а також аналізу 
рівня залученості громадськості до прийняття рішень. 

Всі матеріали за проектом: http://www.razom.otg.cn.ua/?p=128  

 

* * *  

Забезпечено оновлення та роботу сайту «Разом до ГС» 
http://www.razom.otg.cn.ua/  

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

Голова Ради        Подорван П.Ф. 

28.01.2022 

Звіт обговорено на засіданні Ради ГО 28 січня 2022 року і схвалено. 
Протокол №2-2021 від 28.01.2022). 


