
ПРОТОКОЛ №1/21 

засідання Ради ГО «Товариство «Чернігівське земляцтво»  
 

м. Київ                                                                                                       22 березня  2021 року 

МВЦ, конференц-зал № 8 

павільйон   2-А, 2-й  поверх                                                                     початок о 15.00 год. 
 

Веде засідання 

Голова Ради Товариства: Ткаченко В.В. 
 

ПРИСУТНІ: 

Заступник голови Ради:  

Літошко Т.А.  

 

Члени ради: Гриценко М.П.,  Демченко В.А., Зуб В.І., Кривонос П.О., Кузуб 

В.М., Кудін С.М., Леміш В.О., Марущенко С.В., Моцар Л.В., Поета М.В., 

Пінчук А.М., Шкребель Г.П.  
 

Почесні члени Ради: Борщ М.І., Ігнатенко М.А., Лузан В.В., Пушкарьов 

В.В., Тройна В.І. 

 

Запрошені:  Андронова Є.Т. (Корюківське відділення), Бондаренко В.Г. 

(Носівське відділення), Охонько С.М. (Ніжинське відділення), Орішко Л.В., 

Сорокопуд Н.І., Ховрук І.М.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 

1. Про роботу ГО «Товариство «Чернігівське земляцтво» впродовж 25 

років з дня заснування. 

                                                                             Доповідає: Ткаченко В.В. 

 

2. Про організацію роботи громадського обʼєднання  у звяʼзку з 

адміністративною реформою та новим поділом територіальних утворень 

в області. 

                                                                         Доповідає: Ткаченко В.В. 

3. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: з першого питання порядку денного щодо роботи ГО 

«Товариство «Чернігівське земляцтво» впродовж 25 років з дня заснування 

В.В.Ткаченко звернув увагу присутніх на отриманий ними № 12 газети 

«Отчий поріг» (228) за 2020 рік, де викладено звіт Ради про роботу впродовж 

25 років та міркування земляків П.І.Медвідя, Н.О.Саєнко, В.І.Авдєєнка, 



Л.Н.Горлача з позитивною оцінкою діяльності земляцтва і його часопису 

«Отчий поріг». 

Всі присутні погодились з позитивною оцінкою роботи земляцтва 

та висловили думку щодо продовження діяльності Товариства в умовах, 

які диктує нам життя. 

 

СЛУХАЛИ: з другого питання порядку денного щодо організації 

роботи громадського обʼєднання  у звяʼзку з адміністративною реформою та 

новим поділом територіальних утворень в області. 

В.В.Ткаченко поінформував присутніх, що в результаті адміністративно-

територіальних змін в області утворено 5 районів, в які обʼєдналися 57 

територіальних громад, та запропонував провести дискусію щодо подальшої 

організаційної структури земляцтва. 

Він повідомив, що в телефонному режимі питання проговорювалось з 

окремими членами Ради – Кудіним С.М., Чуяном Б.В., Поетою М.В., 

Пінчуком А.М., Кузубом В.М., Демченком В.А. 

Визначений адміністративно-територіальний поділ вимагає нового 

підходу від керівників відділень земляцтва, робота яких раніше була 

орієнтована на владні органи районних центрів, а, через них, на території 

районів. 

 Сьогодні можна розглядати різні варіанти подальшої діяльності, одним 

з яких може бути закріплення за керівниками відділень співпраці з 

громадами, розташованими на територіях бувших районів. 

 При такому поділі необхідно буде встановити контакти з керівниками 

усіх громад, розташованих на територіях бувших районів та напрацювати з 

ними способи співпраці. 

 Можуть бути інші варіанти, наприклад, обрати керівників відділень 

земляцтва, орієнтованих на новостворені райони Чернігівщини (5 районів). 

Тоді в кожному з новостворених районів будуть діяти по кілька бувших 

відділень, що «завʼязані» на громади. В такому разі не зовсім зрозуміла роль 

керівників земляцтва, орієнтованих на владу новостворених районів. 

 Можливі і інші варіанти, тому давайте всі разом подумаємо над 

проблемою і є пропозиція подати ваше бачення в офіс земляцтва до 1 квітня 

для узагальнення та подальшого прийняття рішення на наступному засіданні 

Ради. 

 

ВИРІШИЛИ: керівникам відділень до 1 квітня подати письмові 

пропозиції свого бачення організаційної структури земляцтва. 

 



Рішення приймається одноголосно 
 

СЛУХАЛИ: в розділі «Різне» інформацію виконавчого директора 

Т.А.Літошко про стан сплати членських внесків у 2020 та на початку 2021 

років (Додається). 

ВИРІШИЛИ: інформацію прийняти до відома та активізувати роботу з 

виконання вимог Положення про членські внески в ГО «Товариство 

«Чернігівське земляцтво».   

Рішення приймається одноголосно 
 

 

Голова засідання Ради                                         Ткаченко В.В. 

 

 

 

Секретар                                                                Літошко Т.А. 


