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1. Поглиблювати співпрацю органів
влади Чернігівщини з ГО "Товариство "ЧерC
нігівське земляцтво" та його відділеннями,
максимально використовувати можлиC
вості земляцтва для соціальноCеконоC
мічного, суспільноCполітичного та культурC
ного розвитку регіону.

Облдержадміністрація, обласна рада,
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2. У напрямі розвитку культури, туризму
та краєзнавства в області об'єднати зусилC
ля для налагодження співпраці та прямих
контактів між закладами культури і мистеC
цтва, обласними відділеннями творчих
спілок, фондами, аматорськими та іншиC
ми організаціями культури Чернігівщини
та Києва, а також проведення днів культуC
ри, художніх виставок, гастролей колекC
тивів і солістів, культурноCмистецьких заходів,
зокрема:

творчих звітів районів та міст області;
заходів до Міжнародного дня театру,

Дня слов'янської писемності і культури,
Міжнародного дня музеїв, Всеукраїнського
дня працівників культури та аматорів народC
ного мистецтва;

науковоCпрактичної конференції до
дня народження Л. Ревуцького;

Міжнародного мистецького фестиваC
лю "Мистецькі барви" (м. Прилуки);

заходів з відзначення 91Cї річниці обC
ласного академічного українського музичноC
драматичного театру ім. Т. Шевченка;

Міжрегіонального туристичного форуC
му "Чернігівщина туристична C 2017";

VІІ обласного фольклорного фестивалюC
конкурсу ім. В. Полевика (с. Займище СновC
ського району);

ІХ відкритого фестивалю традиційної
слов'янської культури та бойових єдиноC
борств "Київська Русь" (смт. Любеч РіпкинC
ського району);

XІІ Міжнародного фестивалю націоC
нальних культур "Поліське коло";

літературноCмистецького свята до 123Cї
річниці від дня народження О. Довженка; 

заходів з нагоди 153Cї річниці від дня
народження М. Коцюбинського;

XIІІ Всеукраїнського літературноC
мистецького свята "Седнівська осінь"; 

літературноCмистецького свята "КачаC
нівські музи";

обласного козацького свята в м. БатуC
рині Бахмацького району;

XІV обласного благодійного фестиваC
лю дитячої та юнацької творчості "ЗвичайC
не диво";
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Керуючись взаємним прагненням поглиблювати співпрацю органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування Чернігівщини та ГО "Товариство "Чернігівське земляцтво" у
розв'язанні актуальних питань економічного та соціально1культурного життя області,
пропагуванні духовних надбань Чернігово1Сіверського краю, Сторони зобов'язуються: 

ІІ Міжнародного фестивалю патріоC
тичного документального кіно "КіноДок";

концертних програм, театралізоваC
них вистав та виставок майстрів декораC
тивноCприкладного мистецтва в містах
Артемівськ і Селидове Донецької області.
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Рада Товариства, керівники відділень

3. Сприяти розвитку економічного та
інвестиційного потенціалу Чернігівщини
через:

проведення презентацій, ярмарків,
виставокCпродажів товарів і послуг провідC
них підприємств усіх галузей промисловості;

підтримку суб'єктів господарювання
Чернігівської області у просуванні сільсьC
когосподарської продукції та продовольC
чих товарів на ринках міста Києва, інших
регіонів України, виході на міжнародні
ринки, участі у виставковоCярмаркових
заходах національного та міжнародного
рівнів, зокрема, наданні виставкових площ
на пільгових умовах у Міжнародному висC
тавковому центрі у місті Києві;

популяризацію та рекламування проC
дукції чернігівських виробників при провеC
денні зустрічей з представниками закорC
донних делегацій.
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4. Провести спільні заходи щодо відC
значення:

99Cї річниці подвигу Героїв Крут;
Дня Героїв Небесної Сотні;
31Cї річниці Чорнобильської трагедії;
72Cї річниці Перемоги у Другій світоC

вій війні 1939C1945 років;
Дня Європи в Україні;
Дня Конституції України;
26Cї річниці Незалежності України;
74Cї річниці визволення Чернігова та

області від нацистських загарбників;
Дня захисника України та Дня українC

ського козацтва;
Дня Збройних Сил України;
198Cї річниці від дня народження ПанC

телеймона Куліша.
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5. Співпрацювати в напрямі створення
умов для повноцінного духовного і фізичC
ного розвитку учнівської та студентської
молоді, соціального захисту вихованців
шкілCінтернатів із числа дітейCсиріт, діC
тей, позбавлених батьківського піклуC

вання, дітей з інвалідністю, зокрема через:
сприяння діяльності Товариства щоC

до проведення благодійних акцій, спряC
мованих на соціальний захист вихоC
ванців шкілCінтернатів із числа дітейC
сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, дітей з інвалідністю;

продовження співпраці в напрямі
поліпшення умов утримання, виховання та
реабілітації дітей у центрах соціальноC
психологічної реабілітації дітей (м. Ніжин,
м. Чернігів та с. Хмільниця Чернігівського
району);

надання допомоги дитячоCюнацьким
спортивним школам області в поліпшенні
матеріальноCспортивної бази;

сприяння участі учнівської та студентC
ської молоді в заходах, присвячених відC
значенню ювілейних дат видатних осіб,
життя та діяльність яких пов'язана з ЧерніC
гівщиною.
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6. Сприяти випуску книг авторів ЧерніC
гівщини, організації їх презентацій. Надавати
підтримку розвитку книговидання в області
у цілому. Сприяти розповсюдженню вітчизC
няної книги серед закладів освіти, науки,
культури, надавати всіляку підтримку її поC
ширенню іншими можливими способами.
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7. Сприяти діяльності волонтерських
організацій, громадських об'єднань, окреC
мих громадян, які надають допомогу бійцям
АТО, членам родин загиблих та поранеC
них учасників бойових дій, а також вимуC
шеним переселенцям.
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8. Забезпечувати постійний обмін
інформацією про діяльність Товариства.
Сприяти розміщенню в земляцькому часоC
писі "Отчий поріг" та обласних ЗМІ інфорC
мації про спільні заходи, проведені в містах
та районах області.
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