ПРОТОКОЛ №4/18
засідання Ради ГО «Товариства «Чернігівське земляцтво»
м. Київ
МВЦ, конференц-зал № 3

2 жовтня 2018 року
початок о 17.00 год.

ПРИСУТНІ:
Голова Ради Товариства: Ткаченко В.В.
Заступники голови Ради:
Літошко Т.А., Орєхович О.Ф., Засульський М.В.
Члени ради: Богдан М.І., Вощевський М.М., Гриценко М.П., Демченко
В.А., Жинський А.Л., Клименко Є.М., Кудін С.М., Леміш В.О., Литвин О.В.,
Моцар Л.В., Пухкал О.Г., Чуян Б.В., Шкребель Г.П.
Запрошені:
Гордієнко М.П. (Прилуцьке відділення), Халимоненко М.І. – видавець
«Отчого порогу», Харченко О.В. (Ніжинське відділення), Йовенко В.М.
(Козелецьке відділення), Гавриш В.О, Терещенко В.М., Васинюк В.О.
(Менське відділення), Кузуб В.М. (Коропське відділення), Скрипка Г.О.,
Сорокопуд Н.І.
За час від останнього нашого зібрання пішли з життя активні члени
земляцтва:
Борис Степанович Харитонов – радянський, український актор.
Заслужений артист України. Член Національної спілки журналістів України,
Левко Григорович Лук'яненко – український політичний та
громадський діяч, письменник, радянський дисидент. Борець за незалежність
України у ХХ сторіччі. Співзасновник Української Гельсінської Групи.
Народний депутат України. Герой України. Автор «Акту проголошення
незалежності України»,
Валерій Юрійович Сарана – громадський діяч, перший голова
Чернігівської краєвої організації Народного Руху України, член оргкомітету
Установчого з'їзду Народного Руху України,
Шевченко Віталій Федорович – народний депутат України II, III,
IV-го скликань, голова Національної ради України з питань телебачення
і радіомовлення
та Масол Віталій Андрійович – голова Ради міністрів Української РСР,
прем'єр-міністр України, народний депутат України І-го та ІІ-го скликань.
Прошу вшанувати їх пам’ять хвилиною мовчання.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.

Про проведення звітних зборів відділень у жовтні-листопаді 2018 р.
Доповідає: Літошко Т.А.
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2.

Про скликання конференції та затвердження порядку денного її роботи,
визначення часу проведення зібрання земляцтва.
Доповідає: Ткаченко В.В.

3.

Про передплату газети «Отчий поріг» на 2019 рік.
Доповідає: Літошко Т.А.

4.

Про участь земляцтва у конкурсі культурно-мистецьких проектів
Українського культурного фонду (індивідуальний проект «Знати,
берегти, любити»).
Доповідає: Літошко Т.А.
Організаційні.
– про зміну керівника Ніжинського відділення (до складу Ради буде
введений після конференції),
– про відкриття меморіальної кімнати Героя України Левка Лук’яненка
у Національному музеї архітектури і побуту у Пирогові,
– про відкриття меморіальної дошки Миколі Компанцю у селі Смолин.

5.

СЛУХАЛИ: З першого питання порядку денного «Про проведення звітних
зборів відділень у жовтні-листопаді 2018 р.» доповіла Літошко Т.А. Вона
наголосила, що потрібно завершити проведення звітних зборів відділень до
конференції, вирішити організаційні питання відповідно до рекомендацій:
1. Визначитись до 15 жовтня з датою проведення звітних зборів відділення у жовтнілистопаді 2018 року. Повідомити офіс про зібрання з метою визначення місця
проведення та сприяння в організації заходу.
2. На зборах відділення розглянути:
• Звіт про роботу у 2018 р.
• Затвердити план роботи на 2019 р.
• Уточнити списки членів відділення, список померлих у 2018, список ювілярів у
2019 р. Надати списки в електронному або друкованому варіантах до 1
грудня.
• Обрати делегатів на конференцію: керівник + 3 делегати. Список делегатів на
конференцію надати в офіс.
• Погодити пропозиції відділення до спільної Угоди про співпрацю з Чернігівською
ОДА та ОР на 2019 рік, надати офісу.
• Погодити пропозиції відділення до плану роботи земляцтва на 2019 р., надати
офісу.

СЛУХАЛИ: З другого питання порядку денного «Про скликання
чергової конференції та затвердження її порядку денного» поінформував
Ткаченко В.В. Він повідомив, що найбільш прийнятною датою
проведення конференції є 14 грудня 2018 р. Пропонується до розгляду
наступний порядок денний конференції.
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ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
доповідь голови Ради Товариства про роботу земляцтва у 2018 році (до
20 хв.);
звіт ревізійної комісії (до 10 хв.);
про порядок проведення загальних зборів до 23-річчя утворення
земляцтва;
про внесення змін до складу Ради Товариства;
про обрання голови Ради на черговий термін.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити наступний порядок денний конференції:
доповідь голови Ради Товариства про роботу земляцтва у 2018 році (до
20 хв.);
звіт ревізійної комісії (до 10 хв.);
про порядок проведення загальних зборів до 23-річчя утворення
земляцтва;
про внесення змін до складу Ради Товариства;
про обрання голови Ради на черговий термін.

До 1 грудня подати пропозиції щодо нагородження земляків, які
впродовж року здійснили вагомий внесок у розвиток малої батьківщини.
Рішення приймається одноголосно
СЛУХАЛИ: З третього питання порядку денного «Про передплату
на газету «Отчий поріг» поінформувала Літошко Т.А. Вона наголосила, що
нинішнього року передплата буде складною. Вартість передплати зросла,
Зросли вартість друку видання та змінилися послуги «Укрпошти». Ще
невідомо, як буде доставлятися газета. Але це об’єктивні реалії нинішнього
економічного стану у нашій державі і ми мусимо з цим змиритись. Проте,
наш часопис «Отчий поріг» впродовж 17 років підтвердив своє право на
життя і ми будемо продовжувати його видання і розповсюдження.
ВИСТУПИЛИ: Халимоненко М.І. повідомив присутнім, за останні 2
роки суттєво збільшилась вартість видання газети «Отчий поріг». Серед
видань, які здійснює очолюване ним видавництво, найбільш цікавим і
важливим є видання газети «Отчий поріг», вона на першому місці, що і він
зі свого боку надавав посильну допомогу у виданні газети. Але є об’єктивні
причини, які впливають на ріст вартості видання. Ми зробимо все необхідне,
щоб газета вчасно і якісно друкувалась.
ВИРІШИЛИ:
1.1. Рекомендувати керівникам відділень зберегти кількість
передплати на рівні 2018 року.
1.2. Своєчасно інформувати редакцію газети про проведені
відділеннями заходи з метою висвітлення їх у земляцькому часописі.
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1.3. Завершити до 15 грудня передплату на газету «Отчий поріг» та
надати інформацію. Передплату можна здійснити в офісі земляцтва та
отримати консультацію і допомогу щодо передплати.
Рішення прийнято одноголосно
СЛУХАЛИ: З четвертого питання порядку денного «Про участь
земляцтва у конкурсі культурно-мистецьких проектів Українського
культурного фонду (індивідуальний проект «Знати, берегти, любити»)
поінформувала Літошко Т.А. Вона повідомила, що 28 вересня між
Громадською організацією «Товариство «Чернігівське земляцтво» та
Українським культурним фондом укладено договір про надання
фінансування від Українського культурного фонду для втілення проекту,
який буде реалізований протягом жовтня-листопада поточного року.
Ще наприкінці червня поточного року Товариство надало документи в
Український культурний фонд для участі у конкурсі індивідуальних проектів.
Український культурний фонд – це державна інституція, що створена у
2017 році з метою сприяння розвитку культури та мистецтв України,
підтримки культурного розмаїття, інтеграції української культури у світовий
культурний простір. Діяльність Українського культурного фонду
спрямовується та координується Міністерством культури України.
Підтримка проектів Українським культурним фондом здійснюється на
конкурсних засадах.
Після проведення поетапного відбору проект Товариства «ЗНАТИ,
БЕРЕГТИ, ЛЮБИТИ» набрав 78 балів і виборов право на подальше
просування.
Проект передбачає всебічне обстеження, відео та фотофіксацію стану
пам’яток культури і місцевих музеїв у 5 сільських районах Чернігівської
області силами тимчасових експедиційних колективів відділень Земляцтва.
Планується проведення семінарів у п’яти районах: Коропському
(меморіал Миколи Кибальчича), Борзнянському (музей Олександра Саєнка),
Ріпкинському (музейний комплекс «Древній Любеч»), Бобровицьому (музей
Павла Тичини), Чернігівському (державний історико-культурний заповідник
«Садиба Лизогубів») за участі представників Асоціації земляцтв України.
Окремі сюжети стануть основою відеофільму, фотографії –
фотоальбомів, які передбачається розмістити на сайтах земляцьких
організацій і розповсюдити в середовищі учасників земляцького руху.
Збереження культурної спадщини Сіверського краю – важлива місія ГО
«Товариство «Чернігівське земляцтво», зважаючи на складний соціальний і
матеріальний стан регіону.
Залучення громадських організацій до надання фінансової та
матеріальної допомоги дозволить значно поліпшити стан музеїв, пам’яток
культури, підвищить інтерес місцевих мешканців до них, збільшить кількість
відвідувань.
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Збереження і презентація зразків матеріальної та духовної культури
окремого регіону, культурних раритетів художнього спадку багатьох
поколінь – вагомий внесок у загальнонаціональну скарбницю культури.
Унікальність проекту полягає у залученні великої кількості людей до
здійснення постійного моніторингу за станом культурної спадщини
Сіверщини і організації матеріальної та гуманітарної допомоги.
Впродовж 20 років ГО «Товариство «Чернігівське земляцтво» здійснює
окремі та постійні заходи щодо збереження культурної спадщини.
Культурологічна діяльність Чернігівського земляцтва здійснюється у
співпраці з державними органами і органами місцевого самоврядування
відповідно до «Угоди про співпрацю».
ВИСТУПИЛИ: Пухкал О.Г. Він запропонував, щоб у такі проекти
включали і НІКЗ «Гетьманська столиця» у Батурині, оскільки він займає
вагоме місце у культурній спадщині України. Також поцікавився, яким
чином будуть залучатися кошти громадських організацій до допомоги
музеям.
Ткаченко В.В. Відповів, що будь-яка громадська організація може
надавати допомогу музеям, перераховуючи кошти на їх розрахункові
рахунки.
ВИРІШИЛИ: Інформацію прийняти до відома та сприяти
успішному виконанню проекту.
СЛУХАЛИ: З п’ятого питання порядку денного «Організаційні»
слухали:
1. повідомлення Ткаченка В.В. про те, що за сприяння земляцтва 18
серпня встановлена меморіальна дошка Миколі Компанцю у селі Смолин
Чернігівського р-ну.
24 серпня у Національному музеї архітектури і побуту у
Соціалістичному селі в будинку з Чернігівської області за ініціативи
земляцтва була проведена виставка «Лицар гідності і свободи» та відкрита
меморіальна кімната Левка Лук’яненка.
2.
В силу життєвих обставин та занятості за місцем роботи голова
Ніжинського відділення Захарченко П.П. склав свої повноваження. 27
вересня відбулися збори відділення, на яких був представлений новий
керівник відділення Харченко О.В. – депутат Київради.
3.
У Менському відділенні назріло питання про зміну керівника.
Ткач М.М. теж попросився у відставку. Станіслав Довгий, президент Малої
академії наук України, уродженець Менщини, погодився бути керівником
відділення. Але сьогодні він знаходиться у США і не може взяти участь у
роботі Ради земляцтва. Його представив радник президента МАН України
Васинюк В.О.
4.
Коропське відділення на сьогоднішньому засіданні представляє
Кузуб В.М. – колишній учасник АТО, в.о. голови Коропської РДА.
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ВИСТУПИЛИ: Харченко О.В. розповів про себе, про плани щодо
залучення молоді до роботи у відділенні, про організацію заходів на
Покровському ярмарку і запросив всіх присутніх стати його учасниками.
Васинюк В.О. повідомив, що він добре знайомий з Менщиною,
оскільки близько знайомий з родиною Довгого С.О., і буде його
заступником у земляцьких справах.
Кузуб В.М. акцентував увагу присутніх на тому, що він прийняв
пропозицію очолити Коропське відділення. І якщо на зборах відділення він
отримає повноваження, то стане очільником Коропського відділення.
Йовенко В.М. представив присутнім книгу, яка щойно вийшла з друку
про будівництво Київського водосховища над якою довгий час працювали
козельчани. Це книга
Катерини Василівни Кузьменко-Лісовенко про
виселені придніпровські села «Загублена придніпровська цивілізація. Історія.
Людські долі».
Гордієнко М.П. розповів, що земляки Прилуцького відділення взяли
зобов’язання підвищити активність у Талалаївському районі. Була відкрита
Шевченківська світлиця, до якої вони надали фотокопії оригіналів рукописів,
погрудний скульптурний портрет Т. Шевченка з гіпсу, інші предмети про
Великого Кобзаря. Також за ініціативи Івана Забіяки та участі місцевих
фермерів упорядкували могилу, встановили пам’ятник та провели захід з
нагоди святкування 165-річниці з дня народження Василя Горленка.
Горідєнко М.П. подарував офісу земляцтва годинник з гербами
Прилуцького, Срібнянського і Талалаївського районів та Чернігівського
земляцтва.
Терещенко В.М. привітала всіх з обранням головою Менського
відділення Довгого С.О. і висловила надію, що Менське відділення буде
успішно працювати.
Ткаченко В.В. Порядок денний вичерпано. Зауважень та пропозицій
щодо ведення засідання Ради не надійшло. На все добре, друзі.

Голова засідання

Ткаченко В.В.

Секретар засідання

Скрипка Г.О.

6

