Інформація
про реалізацію програм (проекти, заходи), розроблених інститутами громадянського суспільства,
на виконання (реалізацію) яких надавалася фінансова підтримка з обласного бюджету протягом 2017-2020 років
(організатор Конкурсу проектів - Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
Чернігівської обласної державної адміністрації)
№
п/п

ІГС

2017 рік
1. Асоціація
регіональних
засобів масової
інформації

Назва проекту

«Реформа
комунальних
ЗМІ: як
розвивати
місцеву
газету?»

Короткий опис цілей
проекту

Період
реалізації
проекту

- Забезпечення захисту
інформаційного
простору Чернігівської
області.
- Інформаційний
супровід практичної
діяльності інститутів
громадянського
суспільства щодо
реформування
проведення
децентралізації влади та
забезпечення
регіонального розвитку
територій.

Квітень –
вересень
2017 року

Запланований
обсяг
бюджетного
фінансування
проекту, грн

Фактичний
обсяг
бюджетного
фінансування
проекту

14 510,00

14 510,00

Інформація щодо результативних
показників виконання проекту

- опрацьовано інформацію щодо
процесів реформування, оцінено
загрози та можливостей для редакцій
на ІІ етапі реформування;
- проаналізовано дані щодо
фінансових показників діяльності
редакцій, оцінено формування
доходу, причини збитковості/
прибутковості;
- учасники тренінгу отримали знання,
практичні навички та вміння щодо
реформування ЗМІ на ІІ етапі,
юридичну допомогу стосовно
оформлення документів, реєстрації
ЗМІ, підготовки статутних
документів, обміняються досвідом з
редакторами реформованих ЗМІ;
- підведено підсумки реформи з
роздержавлення в Чернігівській
області, оцінено перспективи
розвитку місцевої преси в області,
напрацьовано рекомендації щодо
розвитку інформаційного простору.
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2. Чернігівський
обласний
осередок
Всеукраїнської
громадської
організації «Ліга
соціальних
працівників
України»

«Дослідження
динаміки
думки
населення
області щодо
суспільнополітичної та
соціальноекономічної
ситуації в
Чернігівській
області
протягом 20162017 років».

3. Молодіжна
громадська
організація
«Центр
прогресивної
молоді
«Апельсин»

«Літературні
родинні
читання
«Словограй».

Соціологічне
дослідження спрямоване
на покращання взаємодії
органів державної влади,
місцевого
самоврядування і
населення області.
Достовірна, своєчасна і
достатня інформація
дозволить більш
оперативно реагувати на
виклики часу, корегувати
стратегію соціальної
політики в регіоні,
приймати оптимальні,
своєчасні рішення
Популяризація
літератури та читання,
гуманітарної ролі книги.

Серпень –
жовтень
2017 року

16 000,00

16 000,00

- представлено в електронному
вигляді статистичні матеріали
дослідження;
- представлено в друкованому і
електронному вигляді аналітичний
звіт по соціологічному дослідженню.

Вересень –
жовтень
2017 року

16 000,00

16 000,00

- 20 родин з 13 районів з

Чернігівського, Менського,
Куликівсбкого, Городнянського,
Прилуцького, Козелецького,
Боброицького, Сновського,
Корюківського, Ніжинського,
Борзнянського, Носівського районів
та родини з міста Ніжина
Чернігівської області
взяли участь у Літературних
родинних читаннях «Словограй»;
- відбулася презентація книжки
Тетяни Винник «Відлуння нашої
хати»: читання в ролях; переглянули
та обговорили казку-мульфільм
Тетяни Винник «Придорожній
камінь»; презентували книжки
"Літописів Семисвіття" та "Діти
переступу" Наталі Савчук – взяло
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4. Міська
громадська
організація
«Асоціація
безперервної
фахової освіти
«АТЕНЕУМ»

Обласний
Проведення заходів, що
художній
пропагують ідею єдності
медіа-конкурс
та цілісності країни.
«Моя Україна –
єдина країна!»

Липень –
жовтень
2017 року

11 640,00

11 640,00

участь 20 родин з 13 районів
Чернігівської області;
- 20 родин з 13 районів Чернігівської
області взяли участь літературному
конкурсі «Добра казка», нагороджено
усі родини, які брали участь;
- 20 родин із 13 районів Чернігівської
області прослухали лекцію Наталки
Марченко "Книжка для найменших:
чим вона є та як «працює» та лекцію
психолога для батьків Оксани
Михайлової на тему «Роль казки у
вихованні гармонійно розвиненої
особистості»;
- автограф сесія авторів, діти
відвідали Природничий музей міста
Ніжина.
- опрацьовано інформацію щодо
процесів реформування, оцінено
загрози та можливостей для редакцій
на ІІ етапі реформування;
- проаналізовано дані щодо
фінансових показників діяльності
редакцій, оцінено формування
доходу, причини збитковості /
прибутковості;
- учасники тренінгу отримали знання,
практичні навички та вміння щодо
реформування ЗМІ на ІІ етапі,
юридичну допомогу стосовно
оформлення документів, реєстрації
ЗМІ, підготовки статутних
документів, обміняються досвідом з
редакторами реформованих ЗМІ;
- підведено підсумки реформи з
роздержавлення в Чернігівській
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5. Чернігівська
міська
громадська
організація
«Юридична
клініка «Бона
менте»

2018 рік
1. Громадська
організація
«Чернігів
Європейський»

«Формування
коректного та
неупередженог
о ставлення до
соціально
вразливих
верств
населення
через ЗМІ».

Реалізація державної
Квітень –
політики у сфері
червень
соціального захисту
2017 року
населення та надання
фінансової підтримки
обласним громадським
організаціям, які
працюють в напрямку
всебічного захисту
законних прав,
соціальних, економічних,
вікових інтересів
ветеранів війни та
інвалідів.

15 565,00

15 565,00

«Історичний
квест
«Патріоти
Чернігівщини»

Проведення
інформаційних кампаній,
спрямованих на розвиток
патріотичного і
волонтерського рухів на
території області, а
також заходів, що
пропагують ідею єдності
та цілісності країни.

24 000 ,00

24 000,00

Березень –
жовтень
2018 року

області, оцінено перспективи
розвитку місцевої преси в області,
напрацьовано рекомендації щодо
розвитку інформаційного простору.
- сформували перелік ЗМІ для
контент-аналізу, а також 3 групи по 3
чоловіки для проведення фокус-груп,
визначили кількість цільових груп
проекту, з’ясували діяльність у цьому
напрямі органів влади;
- розробили та видали посібник;
- провели навчання представників
ЗМІ, під час якого навчали юридично
правильному та коректному
написанню матеріалів про соціально
вразливі верстви населення;
- повідомили громадськість про
результати проекту.
- розроблено сценарій та
підготовлено інструкційно-методичні
матеріали історичного квесту
«Патріоти Чернігівщини»;
- налагоджено співпрацю між
членами різних соціальних
інституцій для впровадження
інноваційних ідей і технологій
національно-патріотичного
виховання;
- створення інформаційного ресурсу
присвяченого цій тематиці;
- поширено серед учнів 9-10 класів
нові знання про рідний край;
- сформовано позитивний імідж
навчального закладу області (ЧНТУ)
як центру розвитку успішної,
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2. НовгородСіверська
районна
громадська
організація
«КНЯЖИЙ
ГРАД»

«Living lesson»
(живий урок)

Проведення
інформаційних
кампаній, спрямованих
на розвиток
патріотичного і
волонтерського рухів на
території області, а
також заходів, що
пропагують ідею
єдності та цілісності
країни.

Березень –
жовтень
2018 року

25 000,00

25 000,00

конкурентноспроможної,
національно-свідомої особистості з
активною громадянською позицією.
- за кількістю переглядів в інтернеті;
кількістю підпищиків районної
газети; контентом регіонального ЗМІ
та анкетуванням учасників екологокраєзнавчого маршуту можна судити
про виконання кількісного
показника;
- 213000 осіб проінформовано і
ознайомлено з актуальними
екологічними проблемами НовгородСівещини, та основними етапами по
реалізації даного проекту (через
залучення інтернет ресурсів та
засобів масової інформації);
- інформаційна підтримка проекту
здійснювалась на всіх його етапах;
- 100% виконано домовленості про
інформування в регіональних ЗМІ
(Обласний інформаційноаналітичний часопис «Правий берег
Десни», Новгород-Сіверська районна
газета «Сіверський край»,
регіональне телебачення UA:
ЧЕРНІГІВ).
Слід зазначити, що оскільки
матеріал вийшов в ефірі UA:
ЧЕРНІГІВ, а не як планувалось під
час написання проекту ( в межах
регіону мовлення Філії НСТУ
«Новгород-Сіверська РД
«Сіверська») слід передбачати значно
більшу кількість контенту за рахунок
розширення зони покриття. Також, як
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3. Громадська
організація
«Громадське
телебачення:
Чернігів»

«Разом за
життя»

Розвиток та підтримка
зооволонтерського руху
у м. Чернігові та
Чернігівській області.

Липеньжовтень
2018 року

24 625,00

24 625,00

і планувалось, інформація про проект
розповсюджувалась в соцмережах
(Фейсбуці, через персональні сайти
вчителів), через розповсюдження
інформаційних листівок, обмін
досвідом роботи волонтерської
ініціативної групи з учасниками
підсумкової конференції, проведення
агітаційної роботи під час
волонтерської екологічної акції
«Друге життя Сіверських джерел».
- підвищена обізнаність населення
Чернігівської області щодо
діяльності зоозахисного руху
Чернігівщини;
- закладено основи для формування
гуманного ставлення до тварин;
- підготовлено та опубліковано 8
тематичних відеороликів щодо
волонтерства та зоозахисної сфери.
- тематичні відеоролики набрали
близько 12 700 переглядів, 190
поширень;
- підготовлено та розповсюджено
1000 буклетів, 200 наліпок та 50
плакатів;
- створено та розповсюджено 3 статті
щодо відповідального ставлення до
тварин;
- статті набрали близько 26
передруків;
- організований та проведений
круглий стіл «Актуальні проблеми
зооволонтервства Чернігівської
області», який відвідало 30 осіб;
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4. Міська
громадська
організація
«Асоціація
безперервної
фахової освіти
«Атенеум»

"Чернігівці в
Українській
Революції"

Заходи з відзначення
100-річчя подій
Української революції
1917 – 1921 є актуальним
вшанування героїв за
Незалежність України.

Березень –
жовтень
2018 року

24 500,00

24 500,00

5. Громадська
організація
«Асоціація

«Децентралізація у медіа:
доступно,

- Забезпечення захисту
інформаційного

Липень –
вересень
2018 року

24 000,00

24 000,00

- організована та проведена дебатна
гра «Про примусову стерилізацію
безпородних тварин», яку відвідало
50 осіб.
- під час пошукової роботи було
опрацьовано Було опрацьовано 270
оригінальних документів та
підготовлено публікації про більш
ніж 100 чернігівців – учасників
Української Революції;
- було підготовлено до друку книгу
«Чернігівці в Українській Революції:
1 000 біографій», що є у 40 разів
більше від запланованого обсягу і
яку було надруковано тиражем 700
примірників;
- було проведено «Круглий стіл» -презентація книги, у якому взяли
участь– історики, журналісти,
громадські діячі, педагоги;
- було проведено «круглі столи» та
презентації книги, не менше у 6
населених пунктах Чернігівщини:
Мені, Сосниці, Сновську, Корюківці,
Ріпках, Ніжині;
- було проведено «круглий стіл»
«Чернігівці у подіях Української
Революції» . За участю не менше ніж
двох груп магістрів-істориків з
Чернігівського національного
університету ім.. Т. Шевченка та
Ніжинського державного
ім. М. Гоголя.
- отримано дані кількості та якості
матеріалів у ЗМІ, що стосуються децентралізації (метод – моніторинг);
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регіональних
засобів масової
інформації»

6. Громадська
організація
«Громадське
телебачення:
Чернігів»

достовірно,
актуально»

простору Чернігівської
області;
- Інформування жителів
області щодо здійснення
реформ (у цілому) та
реформи децентралізації
влади (зокрема).

«Реформа
медицини
стосується
кожного!»

Підвищити рівень
обізнаності мешканців
Чернігівської області
щодо особливостей
реформи системи
охорони здоров’я в
межах
децентралізаційних
процесів в Україні через
проведення
інформаційноаналітичної кампанії.

Березень –
червень
2018 року

24 925,00

24 925,00

- отримано дані щодо інформаційних
потреб жителів ОТГ: джерела
інформації, довіра, соціальні медіа,
місцеві медіа, якість інформації тощо
(метод – опитування 200 жителів
ОТГ);
- учасники тренінгу «Медіа про
децентралізацію» отримали
теоретичні знання та практичні
навички з висвітлення
децентралізаційних процесів;
практичні знання законодавства
щодо поточного стану справ
стосовно реалізації реформи;
- учасники тренінгу «Як зробити
свою громаду відомою в області та в
Україні» отримали початкові
навички підготовки інформаційних
матеріалів про діяльність влади в
ОТГ, способи збору інформації,
підготовки запитів тощо;
- учасники прес-турів на практиці
побачили результати децентралізації
в 4 ОТГ.
- жителі Чернігівської області більше
дізналися про реформування системи
фінансування медичної сфери
регіону;
- створено та розповсюджено
12 відеоматеріалів, які загально
мають близько 11450 переглядів,
98 передруків та поширень;
- створено та розповсюджено
12 екстових матеріалів, які загально
мають 25 передруків;
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7. Громадська
організація
«Епоха
свідомості»

2019 рік
1. Громадська
організація
«Чернігів
Європейський»

«Калиновою
дорогою змін»

Проведення інститутами
громадянського
суспільства
інформаційно роз’яснювальних заходів
з реформування галузі
соціальної сфери.

Березень –
червень
2018 року

23 890,00

23 890,00

«Домашнє
насильство:
соціологічний
аналіз явища в
Чернігівській
області»

Проведення
Березень –
соціологічних опитувань, жовтень
фокусних груп,
2019 року
анкетувань та інших
заходів з визначення
основних проблем
територіальних громад
області (область, район,
місто, селище, село) та
ступеня їх вирішення
місцевими органами
влади

25 000,00

25 000,00

- створено та поширено
50 примірників плакатів серед
цільової аудиторії та зацікавлених
осіб;
- проведено круглий стіл за участю
15 осіб та 3 спікерів.
Всі матеріали були розроблені та
розповсюджені стовідсотково.
Колеги з державних та громадських
організацій отримали новий досвід в
роботі з категорією осіб – жінки, що
перебувають у конфлікті із законом.
Та отримали підтверджуючі
сертифікати про проходження
тренінгу та можливість в
подальшому працювати та
використовувати надані їм техніки.
- розроблено інструментарій
дослідження (анкету);
- проведено соціологічне
дослідження «Домашнє насильство:
соціологічний аналіз явища в
Чернігівській області»;
- за результатами дослідження
проведено обласну науковопрактичну конференцію «Протидія
домашньому насильству: реалії і
перспективи» 24 жовтня 2019 року за
участю зацікавлених органів влади
Чернігівської області, інститутів
громадянського суспільства, які
працюють у сфері захисту сім’ї і
сімейних цінностей (посилання на
сторінку, де розміщено повідомлення
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2. Громадська
організація
«Громадський
центр «ЧАС»

«Оцінка
ефективності
використання
коштів
субвенції на
розвиток
інфраструктури
ОТГ за 2016 2018рр.»

Визначення напрямів,
механізмів і строків
формування ефективного
місцевого
самоврядування та
територіальної
організації влади для
створення і підтримки
повноцінного життєвого
середовища для
громадян, надання
високоякісних та
доступних публічних
послуг, становлення

Березень –
вересень
2019 року

24 725,00

24 725,00

про конференцію –
https://stu.cn.ua/staticpages/conference/;
- інформування громадськості про
реалізацію проекту та проведення
обласної науково-практичної
конференції було здійснено
телеканалом «Новий Чернігів» у
випуску новин та розміщено
відеоролик на сторінці Факт-новини
в Facebook 25 жовтня 2019 року;
- розроблено рекомендації та
пропозиції для органів державної
влади, місцевого самоврядування,
інститутів громадянського
суспільства щодо запобігання
домашньому насильству;
- опубліковано електронний збірник
тез доповідей «Протидія
домашньому насильству: реалії і
перспективи» (посилання на збірник
https://stu.cn.ua/media/files/conference/
zbirnik-nas.pdf.
- вивчено використання коштів
субвенції на розвиток
інфраструктури 5-ма першими ОТГ
Чернігівської області;
- увага журналістів була привернена
до процесу децентралізації;
- ознайомлені представники ОТГ та
тих громад, які планують
об’єднатися, до вже створених ОТГ з
результатами використання коштів 5ма першими ОТГ за останні роки;
- створено та опубліковано посібник
за результатами дослідження, який в
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3. Громадська
організація
«Чернігів
Європейський»

«Соціологічне
дослідження
громадської
думки з
актуальних
соціальнополітичних
проблем
Чернігівської
області»

4. Громадська
організація
«Спілка жінок
Чернігівщини»

«Розширення
можливостей
жінок в
прийнятті
рішень –
успішна
децентралізаці
я влади»

5. Прилуцька
міська
організація
професійної
спілки

«Поетична
платформа
«Світ
жіночими
очима»»
(видання,

інститутів прямого
народовладдя,
задоволення інтересів
громадян в усіх сферах
життєдіяльності на
відповідній території,
узгодження інтересів
держави та
територіальних громад.
Інформаційне
забезпечення взаємодії
органів державної влади,
місцевого
самоврядування і
громадянського
суспільства, що
дозволить підвищити
ефективність
управлінських рішень.
Сприяння процесу
розширення
можливостей жінок в
прийнятті рішень в
період децентралізації
влади та більш повного
використання їх
людського потенціалу в
розбудові дієвих громад.
Реалізація проекту
сприятиме популяризації
сучасної літератури та
читанню української
книги, а також
патріотичному

подальшому розповсюджено по
громадах.

Березень –
жовтень
2019 року

25 000,00

25 000,00

Березень –
вересень
2019 року

25 000,00

25 000,00

Березень –
вересень
2019 року

21 250,00

21 250,00

- проведено опитування
громадянської думки про стан
суспільно-політичної та соціальноекономічної ситуації в Чернігівській
області;
- узагальнена соціологічна
інформація щодо думки населення
про соціально-політичну ситуацію в
Чернігівській області;
- підготовлено інформаційний звіт
для органів державної влади та
місцевого самоврядування.
Всі заходи і роботи були проведені і
виконані згідно плану – в означенні
дати, місяця та кількості учасників.

- було заплановано охопити дією
проекту 14 районів області. Але
завдяки співпраці з клубом
книголюбів «Джерело» та
бібліотеками області, книги
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працівників
культури

6. Громадська
організація
«Центр
«Апельсин»

розповсюджен
ня та промоція
збірки молодої
прилуцької
поетеси Н.
Заболотної
«Десь за
дощами…»)

вихованню молоді,
пропаганді родинних
цінностей, традицій
серед громад
Чернігівської області.

Літературні
родинні
читання
«Словограй»

Популяризація
літератури та читання,
гуманітарної ролі книги.

Серпень –
жовтень
2019 року

25 000,00

25 000,00

розповсюджено у всі 22 райони
Чернігівської області;
- згідно з планом видано 300
примірників книги;
- створено буктрейлер за книгою;
- бібліотеками області проведено
анкетування мешканців районів про
їх обізнаність з творчістю
Н. Заболотної. Підводячи підсумок,
можна сказати, що найбільша
кількість людей, які цікавляться
такою літературою – студентська
молодь – 80%;
- промоцію проекту планувалось
провести для 200 осіб. Але ця
кількість була більшою: м. Прилуки –
95, м. Чернігів – 54, м. Носівка – 34,
м. Варва – 43, пгт Куликівка – 32,
тобто презентація проведена для 258
осіб. На 4 зустрічах з читачами в
середньому було присутньо 170 осіб;
- спілкуючись з колегами закладів
культури, дізналися, що книгою Н.
Заболотної зацікавилось трохи
менша кількість людей, яка була
запланована. Планувалось провести
пропаганду читання серед 6 000 осіб,
але в зв’язку з реорганізацією
бібліотек – ця кількість є трохи
меншою – 5 100 осіб.
- підготовлено оголошення про
початок реалізації проекту;
- проведено круглий стіл «Робота над
проектом «Словограй»;
- укладено договори з професійним
фахівцем з питань організації та
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2020 рік
1. Громадська
організація
«Деснянська ліга
натуралістів»

проведення заходів (1 особа на
3 місяці);
- проведено інформаційну кампанію
серед шкіл Чернігівської області;
- відібрано 20 родин з 14-ти районів і
міст обласного значення області для
участі у фестивалі;
- укладено договори з професійними
фахівцями – лекторами (2 особи на
1 день), тренерами для проведення
майстер-класів (2 особи на 1 день);
- укладено договори на перевезення
учасників конкурсу з 14 районів з
14 районів і міст обласного значення
області;
- придбано подарункові канцелярські
набори для учасників (100 наборів);
- придбано журнал для дітей
«Крилаті» (200 штук);
- забезпечено участь письменників та
лекторів у літературному конкурсі;
- надруковано афіші з логотипом
фестивалю (100 штук);
- проведено літературний конкурс
«Добра казка», літературний квест,
зустрічі із сучасними дитячими
письменниками, лекцію «Роль
книжки у вихованні дитини» в
рамках фестивалю «Словограй»;
- підготовлено підсумковий пресреліз щодо реалізації проекту.
«Екоздоров’я
на рідних
стежинах»

Мотивувати населення
Новгород-Сіверського
району на відновлення
природних ресурсів

Березень –
жовтень
2020 року

30 000,00

30 000,00

Інформація зазначається у
Підсумковому звіті. Захист
відповідного звіту заплановано
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2. Благодійна
організація
«Чернігівське
відділення
Благодійної
організації
«Всеукраїнська
мережа людей,
які живуть з
ВІЛ/СНІД»
3. Благодійна
організація
«Чернігівське
відділення
Благодійної
організації
«Всеукраїнська
мережа людей,
які живуть з
ВІЛ/СНІД»
4. Громадська
організація
«УЧАСНИКИ
АНТИТЕРОРИС
ТИЧНОЇ

«Ярмарок
громадських
ініціатив» в
рамках
обласного
форуму
організацій
громадянськог
о суспільства
«Чернігівщина
2020»
«Комплекс
інтерактивних
занять з
профілактики
негативних
явищ в
дитячому
середовищі
«Школа+»
«Наше
коріння»

(водних, лісових);
формувати у дітей та
молоді свідомого
ставлення і активної
життєвої позиції щодо
вирішення актуальних
проблем нашого регіону,
сприяти активізації
ековолонтерського руху
на Сіверщині.
Розвиток організацій
Березень –
громадянського
серпень
суспільства Чернігівської 2020 року
області.

провести на засіданні конкурсної
комісії наприкінці грудня 2020 року.

30 000,00

30 000,00

Інформація зазначається у
Підсумковому звіті. Захист
відповідного звіту заплановано
провести на засіданні конкурсної
комісії наприкінці грудня 2020 року.

Інформаційний супровід
практичної діяльності
інститутів
громадянського
суспільства щодо
реформування галузі
освіти.

Березеньвересень
2020 року

25 600,00

25 600,00

Інформація зазначається у
Підсумковому звіті. Захист
відповідного звіту заплановано
провести на засіданні конкурсної
комісії наприкінці грудня 2020 року.

Мотивувати населення
Новгород-Сіверського
району на відновлення
історичної пам’яті про
культурні та

Березеньвересень
2020 року

30 000,00

30 000,00

Інформація зазначається у
Підсумковому звіті. Захист
відповідного звіту заплановано
провести на засіданні конкурсної
комісії наприкінці грудня 2020 року.
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ОПЕРАЦІЇ
НОВГОРОДСІВЕРЩИНИ»

5. Громадська
організація
«КНЯЖИЙ
ГРАД»

«Сіверщина
гостинна»

державницькі традиції
краю, ціннісного
ставлення особистості до
українського народу,
Батьківщини, держави,
нації; формувати у дітей
та молоді свідомого
ставлення і активної
життєвої позиції щодо
вирішення актуальних
проблем нашого регіону,
сприяти активізації
національнопатріотичного та
волонтерського руху на
Сіверщині.
Мотивувати населення
БерезеньЧернігівщини, зокрема,
вересень
Новгород-Сіверського
2020 року
району на активізацію
співпраці в напрямку
розвитку зеленого
туризму на території
області та більш активної
участі жителів у
створенні цієї галузі;
напрацювати рішення
для розвитку
туристичного потенціалу
громад, що обрали
туризм одним з
напрямків свого
стратегічного розвитку
та навчити їх
представників
вибудовувати

30 000,00

30 000,00

Інформація зазначається у
Підсумковому звіті. Захист
відповідного звіту заплановано
провести на засіданні конкурсної
комісії наприкінці грудня 2020 року.
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комунікації, що
сприятимуть
пізнаваності громад
серед потенційних
туристів.

