
ПРОТОКОЛ 
наради членів Ніжинського міського об'єднання 

Всеукраїнського  товариства  «Просвіта»  ім.  Т.  Г.  Шевченка  та  священиків
Православної церкви України

від 23 грудня 2019 року                                                             м. Ніжин

Присутні: Шкурко М. П., Туник О. О.. Давиденко Ю. М., Ростовська О. В. -
члени «Просвіти»; 

Ільющенко  С.  В.  -  головний  спеціаліст  відділу  юридично-кадрового
забезпечення міськвиконкому;

Юскевич С. Д. – методист Ніжинського районного будинку культури;

Чечин С.  І.,    Чутченко С.  О.,  Котенко  О.  В.,  Гавриш П.  Т.  -  священики
Православної церкви України

Голова зборів:        Шкурко М. П.

Секретар:                Туник О. О.  

Порядок денний:

1. Про  створення  Духовно-просвітницького  центру  при  Ніжинському
міському будинку культури.

2. Про створення Громадської спілки «Ніжинське товариство «Просвіта»

І. СЛУХАЛИ:
Шкурка  М.П.  про  створення  Духовно-просвітницького  центру  при

Ніжинському міському будинку культури, який розповів про необхідність у
Ніжинській громаді створити Духовно-просвітницький центр на базі  МБК,
основним завданням діяльності якого була б робота з громадянами міста усіх
вікових категорій для піднесення духовності,  патріотизму, залучення їх до
активної  суспільно-громадської  діяльності.  Ідей  щодо  проведення  даної
роботи  багато  –  це  і  проведення  духовних  бесід,  лекцій  на  актуальну
тематику, робота гуртків художньої духовної декламації та хорового співу,
проведення  православних  свят  і  відначення  знаменних  і  пам’ятних  дат,
перегляд  фільмів  тощо.  Для  новостворюваних  парафій  ПЦУ  є  нагальною
потреба  у  підготовці  регентів,  хористів,  псаломників,  тому  створення
дитячого  та  дорослого  церковного  хору,  гуртка  художнього  читання  є
питанням актуальним.



Для того, щоб реалізувати цю ідею потрібно розпланувати певні кроки.
Оскільки  МБК  є  комунальним  закладом,  то  потрібно  узгодити  дії  з
керівниками МБК і управління культури, після чого звернутися до міської
ради. 

ВИСТУПИЛИ:
           Ростовська О. В. наголосила, що, складаючи положення та програму
роботи центру, необхідно опрацювати низку законодавчих документів, щоб
робота проводилась у рамках чинного законодавства.

Ільющенко С. В. звернув увагу на механізм створення такого центру і
введення його у підпорядкування Управління культури і туризму Ніжинської
міської ради. Потрібні положення про ДПЦ, міська програма утримання та
забезпечення  діяльності  ДПЦ  як  комунального  закладу,  визначеність  зі
штатом і планом діяльності,  оскільки центр буде фінансуватися з міського
бюджету. 

Гавриш П.Т.  висловив  думку про  те,  що вести  роботу  ДПЦ з  МБК
можливо через підписання меморандуму. 

Юскевич С. Д. висловив згоду очолити центр.
Чутченко  С.О.  висловив  згоду  очолити  духовний  напрямок  роботи

центу.
Туник О.О.  висловила згоду очолити просвітницький напрямок роботи

центру.
Голосували: «за» - 10, «проти» - 0, «утримались» - 0.

УХВАЛИЛИ:
 1).  започаткувати  створення  Духовно-просвітницького  центру  при
МБК;

2). доручити Шкурку М.П. провести консультації з керівниками МБК і
управління  культури  міськради  щодо  створення  Духовно-просвітницького
центру на базі МБК;

3). доручити Юскевичу С. Д., Чутченку С. О., Туник О. О.  розробити
проєкти  Положення про  Духовно-просвітницький центр,  міської  програми
утримання та забезпечення діяльності ДПЦ як комунального закладу, плану
роботи, штатного розпису, кошторису ДПЦ.

ІІ. СЛУХАЛИ:
Шкурка  М.П.  про  створення  Громадської  спілки  «Ніжинське

товариство «Просвіта», який повідомив, що оскільки ініціатива йде від членів
товариства «Просвіта», які об’єднують свої сили у створенні цього центру з
духівництвом, то є потреба утворити Ніжинське товариство «Просвіта» як
громадську  спілку,  яку  можуть  заснувати  юридичні  особи:  БФ  «Ніжен»,
Асоціація «Об’єднання підприємств Ніжинщини», ніжинські парафії ПЦУ і
яка вийде з ініціативою про створення Духовно-просвітницького центру при



МБК,  пообіцяв  фінансову  підтримку  створеній  громадській  спілці   від
Благодійного фонду «Ніжен». 

ВИСТУПИЛИ:
Гавриш П.Т.  підтримав ініціативу створення Ніжинського товариства

«Просвіта» у  формі  громадської  спілки,  так  як  одночасно  є  священиком і
просвітянином  «за  духом  і  буквою»  і  об’єднання  зусиль  організацій  у
спільній меті в інтересах ніжинської громади потрібне. 

УХВАЛИЛИ:
1). започаткувати створення Громадської спілки «Ніжинське товариство

«Просвіта».

   

Голова                                                                  М. П. Шкурко
                                

Секретар                                                              О. О. Туник    


