
Угода про співпрацю Чернігівської обласної державної адміністрації, 

Чернігівської обласної ради, ради Товариства «Чернігівське земляцтво» 

в м. Києві на 2014 рік 

 

Керуючись взаємним прагненням поглиблювати співпрацю органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування Чернігівщини та Товариства 

«Чернігівське земляцтво» в м. Києві в розв’язанні актуальних питань 

економічного та соціально-культурного життя області, пропагуванні 

духовних надбань Чернігово-Сіверського краю, Сторони зобов’язуються: 

1.Поглиблювати співпрацю органів влади Чернігівщини з Товариством 

«Чернігівське земляцтво» в м. Києві та його відділеннями. Максимально 

використовувати можливості земляцтва для: 

– активізації розвитку малого та середнього бізнесу, проведення ярмарків, 

виставок-продажів товарів і послуг провідних підприємств усіх галузей 

промисловості, здійснення рекламної діяльності; 

– налагодження співпраці та прямих контактів між закладами культури і 

мистецтва, обласними відділеннями творчих спілок, фондами, аматорськими 

та іншими організаціями культури Чернігівщини та Києва, а також 

проведення днів культури, художніх виставок, гастролей колективів і 

солістів, інших культурних заходів. 

Облдержадміністрація, обласна рада, 

рада Товариства, керівники відділень 

2. У напрямі розвитку культури, туризму та краєзнавства в області об’єднати 

зусилля для: 

– проведення культурно-мистецьких заходів, науково-практичних 

конференцій у Національному архітектурно-історичному заповіднику 

«Чернігів стародавній», Національному історико-культурному заповіднику 

«Гетьманська столиця» та інших музейних установах; 

– реалізації спільних проектів з Благодійним фондом ім. Г. Вороного 

(Варвинський район); 

– IX літературно-мистецького свята «Качанівські музи» (Ічнянський район); 

– Міждержавного літературно-мистецького свята «Нетлінне «Слово…» 

(Новгород-Сіверський район); 

– VІ обласного фольклорного фестивалю-конкурсу ім. В. Полевика 

(Щорський район); 

Міжнародного молодіжного фестивалю «Дружба—2014» (Городнянський 

район); 

– Міжнародного фестивалю традиційної слов’янської культури та бойових 

єдиноборств «Київська Русь» (Ріпкинський район); 

– Всеукраїнського літературно-мистецького свята «Седнівська осінь» 

(Чернігівський район). 

Облдержадміністрація, обласна рада, 

рада Товариства, керівники відділень 



3. Провести спільні заходи щодо відзначення: 

– Дня Перемоги; 

– Дня Конституції України; 

– Дня Незалежності України; 

– Дня визволення м. Чернігова та області від фашистських загарбників. 

Облдержадміністрація, обласна рада, 

рада Товариства, керівники відділень 

4. На виконання Указу Президента України В. Ф. Януковича «Про додаткові 

заходи з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса 

Шевченка» організувати та провести культурно-мистецькі заходи, сприяти 

виданню наукової та художньої літератури відповідної тематики, забезпечити 

проведення ремонтних та реставраційних робіт з благоустрою і 

впорядкування об’єктів, пов’язаних з іменем Т. Г. Шевченка, здійснити 

комплекс заходів у рамках «Шевченківського тижня» в області. 

Облдержадміністрація, обласна рада, 

рада Товариства, керівники відділень 

5. На виконання Указу Президента України В. Ф. Януковича «Про 

відзначення 120-річчя від дня народження Олександра Довженка», з метою 

забезпечення належного вшанування українського письменника, 

кінорежисера, кінодраматурга, художника, класика світового кінематографа 

О. П. Довженка вжити заходів щодо виконання комплексу робіт із 

капітального ремонту та переоснащення кінотеатру ім. О. П. Довженка (смт 

Сосниця), капітального ремонту Сосницької гімназії ім. О. П. Довженка, 

подальшого розвитку літературно-меморіального музею О. П. Довженка в 

смт Сосниця. 

Облдержадміністрація, обласна рада, 

рада Товариства, керівники відділень 

6. На виконання Указу Президента України В. Ф. Януковича «Про заходи у 

зв’язку з 70-ми роковинами Корюківської трагедії»: 

– сприяти подальшому виконанню робіт зі спорудження Меморіального 

комплексу пам’яті жителів населених пунктів України, знищених 

фашистськими окупантами, та благоустрою прилеглої території; 

– продовжувати проведення комплексу дослідницьких робіт з вивчення 

трагічних подій 1-2 березня 1943 року в м. Корюківка; 

– сприяти подальшому виданню збірників документів і матеріалів про 

Корюківську трагедію. 

Облдержадміністрація, обласна рада, 

рада Товариства, керівники відділень 

7. У рамках відзначення 150-річного ювілею українського письменника і 

громадського діяча М. М. Коцюбинського сприяти проведенню комплексу 



підготовчих робіт до презентаційного видання (альбомного формату) 

«Чернігів Михайла Коцюбинського». 

Облдержадміністрація, обласна рада, 

рада Товариства, керівники відділень 

8. Співпрацювати в напрямі створення умов для повноцінного розвитку учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів, студентів вищих навчальних закладів, 

соціального захисту вихованців шкіл-інтернатів із числа дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів: 

– сприяти діяльності Товариства щодо проведення благодійних акцій, 

спрямованих на соціальний захист вихованців шкіл-інтернатів із числа дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів; 

– продовжувати традицію участі вищих навчальних закладів області у 

міжнародних програмах з обміну викладачами та студентами, залученню їх 

до проектів, пов’язаних із приєднанням України до Болонського процесу; 

– продовжувати надання допомоги загальноосвітнім навчальним закладам 

області для поліпшення їхньої навчально-матеріальної бази, зокрема в рамках 

акції «Комп’ютер – у рідну школу»; 

– продовжувати співпрацю в напрямі поліпшення умов утримання, 

виховання та реабілітації дітей у центрах соціально-психологічної 

реабілітації дітей (м. Ніжин, м. Чернігів та с. Хмільниця Чернігівського 

району); 

– сприяти покращенню матеріально-технічної бази дитячих лікувально-

профілактичних закладів. 

Облдержадміністрація, обласна рада, 

рада Товариства, керівники відділень 

9. Проводити презентації нових видань, сприяти розповсюдженню 

української книги, оновлювати книжкові фонди сільських і шкільних 

бібліотек, підтримувати розвиток книговидання в області. 

Облдержадміністрація, обласна рада, 

рада Товариства, керівники відділень 

10. Забезпечувати постійний обмін інформацією про діяльність Товариства. 

Сприяти розміщенню в земляцькому часописі «Отчий поріг» та обласних 

ЗМІ інформації про спільні заходи, проведені в містах та районах області. 

Облдержадміністрація, обласна рада, 

рада Товариства, керівники відділень 

Голова Чернігівської обласної державної адміністрації           В. Хоменко 

Голова Чернігівської обласної ради                                              А. Мельник 

Голова ради Товариства «Чернігівське земляцтво» 

 в м. Києві                                                                                           В.Ткаченко 

17 cічня 2014 року 

м. Київ 
 


