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ВСТУП 
 
 
 
 

"Зусиль одного тільки уряду завжди замало –  
зрештою, люди самі повинні допомогти собі". 
Джон Кеннеді, президент США 

 
Демократичний світ давно визнав: зусиллями лише держави вирішити основні 

проблеми суспільства неможливо. Досвід більшості розвинених країн доводить, що 
результат забезпечується саме об'єднанням зусиль держави і суспільства, організо-
ваного в громадянське суспільство.  

Чи існує сьогодні в Україні громадянське суспільство, яке готове стати відпові-
дальним партнером держави у вирішенні суспільних проблем? Наскільки розвинене  
і на що спроможне громадянське суспільство України? Чим саме займалися різні 
сектори неурядових організацій (НУО) протягом 2008 року і що запланували на 
2009-й? Чи сприяє уряд розвитку громадянського суспільства в Україні?  

На ці та інші питання шукали відповіді автори статей цієї книги.  
Можна зробити загальний висновок, що громадянське суспільство в Україні іс-

нує і активно здійснює свою діяльність. Хоча, можливо, потужності його дії ще не 
вистачає для результативного впливу на державну політику.  

Нині громадянське суспільство в Україні – це близько 53 тисяч зареєстрованих 
громадських організацій та їх осередків, майже 11 тисяч благодійних організацій, до 
19 тисяч профспілок та їх об'єднань, близько 6 тисяч об'єднань співвласників бага-
токвартирних будинків. Звичайно, не всі ці організації ведуть активну діяльність, 
але чимало з них є дієвими й успішними.  

 
Громадські організації активно проводять консультації з державними орга-

нами та представляють інтереси громадян. Наприклад, завдяки діям громадянсь-
кої кампанії "За майбутнє без куріння" з вересня 2008 року парламент двічі ухвалив 
суттєве підняття акцизних ставок на цигарки, зобов’язав не лише розширити попе-
реджувальні написи на пачках з цигарками, а й друкувати на них фотоілюстрації 
негативних наслідків куріння для організму. 

Завдяки діяльності коаліції громадських організацій уряд у листопаді 2008 року 
своєю постановою №976 ухвалив Порядок сприяння проведенню громадської екс-
пертизи діяльності органів виконавчої влади. Це означає, що організації громадян-
ського суспільства (ОГС) отримали реальну процедуру, за якою можуть провести 
оцінку ефективності діяльності будь-якого органу виконавчої влади, а також проце-
дуру врахування органами отриманих результатів експертизи.  
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Заходи іншої громадської коаліції сприяли розробці та ухваленню в першому чи-
танні законопроекту "Про доступ до публічної інформації", який запроваджує євро-
пейські стандарти відкритості й прозорості в роботі всіх органів публічної влади. 

Уже тричі відбувалися засідання Громадянської Асамблеї України, що є ініціати-
вою провідних громадських організацій України, спрямованою на створення націо-
нального та регіональних майданчиків для дискусії та визначення спільної громад-
ської оцінки ситуації в країні та вироблення рекомендацій уряду і політикам.  

 
Громадські організації – важливе джерело надання соціальних послуг гро-

мадянам. Спектр соціальних послуг, що їх забезпечують НУО, охоплює такі со-
ціальні сфери: розв'язання проблем інвалідності, робота з дітьми та молоддю, допо-
мога сім’ям дітей-інвалідів, профілактика негативних явищ серед молоді, протидія 
епідемії ВІЛ/СНІДу, робота з бездомними та безпритульними, захист психічного 
здоров'я тощо. На жаль, саме через бездіяльність органів влади НУО досі не залуче-
ні до надання соціальних послуг за рахунок державних програм.  

 
Благодійні організації – швидке і ефективне джерело адресної допомоги лю-

дям. Благодійні організації є тими посередниками, які спроможні надавати адресну 
доброчинну допомогу у найвіддаленіші куточки країни і, зокрема, саме тій людині, 
яка цього потребує. Наприклад, більш мобільно і всеохоплююче, порівняно з дер-
жавними структурами, організував допомогу потерпілим від повені в Карпатах 2008 
року Фонд Рената Ахметова "Розвиток України".  

 
Громадські організації виконують функцію громадського контролю. Саме 

громадські організації здійснюють постійний незалежний моніторинг за діяльністю 
влади й дотриманням прав людини. Ці організації мобілізували близько 15 000 неза-
лежних спостерігачів на виборах до Верховної Ради України у 2007 році та майже 
5000 спостерігачів за ходом зовнішнього незалежного оцінювання 2008 року.  

 
Попри всі згадані успіхи, громадянське суспільство України все ще перебуває на 

стадії розвитку і консолідації. На жаль, поки що і у самих громадських лідерів немає 
чіткого бачення стратегії розвитку третього сектора, побудови фінансово стабільних 
організацій та розвитку їх спроможності і якості роботи.  

А от уряд уже визначився з пріоритетами свого сприяння розвитку громадянсь-
кого суспільства. Так, з 21 листопада 2007 року Кабінет Міністрів України ухвалив 
своїм Розпорядженням №1035 Концепцію сприяння органами виконавчої влади роз-
витку громадянського суспільства. Документ окреслює основні завдання державної 
політики сприяння розвитку громадянського суспільства, встановлює принципи та 
форми взаємодії органів виконавчої влади й ОГС, а також напрями вдосконалення 
актів законодавства з питань діяльності ОГС.  

28 травня 2008 року Кабінет Міністрів України своїм Розпорядженням №784 за-
твердив План заходів щодо реалізації у 2008 році Концепції сприяння органами ви-
конавчої влади розвитку громадянського суспільства, який передбачав реалізацію  
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24 заходів. Моніторинг УНЦПД засвідчив: загалом виконання плану заходів стано-
вило 62,5%, що для українського уряду є дуже гарним показником порівняно з прак-
тикою в інших напрямах політики.  

На початку цього року, 28 січня, відбулася всеукраїнська конференція, на якій 
140 ОГС розробили пропозиції до Плану заходів на 2009 рік і направили їх на роз-
гляд уряду. 

 
Ми сподіваємося, що матеріали цієї книги допоможуть представникам різних се-

кторів громадянського суспільства, органів влади та наукових установ скласти уяв-
лення про те, чим узагалі живуть НУО, з якими труднощами стикаються, якими є 
результати їх діяльності, і чого вони прагнуть досягнути. Маємо надію, що розумін-
ня цих питань допоможе прискорити налагодження партнерських відносин між дер-
жавою і громадянським суспільством заради кращого життя людей. 

 
 
 

Максим Лациба, 
Український незалежний центр 
політичних досліджень 
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ЗМІНИ ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО  
СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ: ПІДСУМКИ 2008 РОКУ 
 

Олександр Вінніков,  
голова Правління Мережі розвитку європейського права 

 
Протягом 2008 року зміни законодавства України щодо організацій громадянсь-

кого суспільства (ОГС) відбувалися за вельми специфічних обставин. 
По-перше, відносна стабільність політичних чинників. Протягом цього року 

(вперше з 2004-го) не відбулося ні дострокових виборів національного рівня, ні при-
ходу нового уряду. Тому зміни можна оцінювати за весь період без поправок на рап-
тові перетворення державної політики в цілому чи окремих гілок державної влади. 
Певним показником стабільності слугує також той факт, що жоден із поданих уря-
дом або президентом законопроектів стосовно ОГС не було відкликано або відхиле-
но, як це часто траплялося у 2004–2007 роках. 

По-друге, перехід до середньострокового планування змін законодавства. Перед-
умовами цього були, з одного боку, ухвалення урядом у листопаді 2007 року Кон-
цепції сприяння розвитку громадянського суспільства органами виконавчої влади та 
затвердження щорічних планів законопроектних робіт та інших заходів на її вико-
нання. З іншого боку, провідні ОГС усвідомили необхідність таких змін законодав-
ства, що не лише відповідають поточним потребам окремих видів організацій, а й 
забезпечують подальший розвиток сектора та покращення послуг для цільових груп 
і суспільства в цілому. 

По-третє, активність ОГС у визначенні пріоритетних змін. Так, розробка майже 
всіх законодавчих ініціатив щодо ОГС у рамках згаданої урядової Концепції у 2008 
році спиралася на широке обговорення їх мети, засобів та наслідків зацікавленими 
ОГС. Натомість ті заходи Концепції, до розробки яких залучення ОГС було фор-
мальним, залишилися нереалізованими або поверталися на доопрацювання.  

 
Кількісні показники змін законодавства щодо ОГС у 2008 році свідчать про по-

зитивну динаміку, порівняно з 2007 роком, що підтверджує вагомість політичної 
стабільності для створення сприятливого законодавчого середовища для громадян-
ського суспільства. 

Загальна кількість актів, що впливають на утворення і діяльність ОГС, затвер-
джених протягом 2008 року, становила 180 (порівняно зі 155 актами у 2007 році). 

Верховна Рада ухвалила 12 законів та п’ять постанов, президент видав 25 указів, 
а Кабінет Міністрів ухвалив 46 постанов та 34 розпорядження щодо ОГС. Загалом, 
ці органи ухвалили у 2008 році 4652 акти, з яких 122 (2,6% від загальної кількості) 
стосуються ОГС. Ці показники також дещо вищі, ніж у 2007 році, коли з 4074 ухва-
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лених Верховною Радою, президентом і КМУ актів 99 (2,4% загальної кількості) 
стосувалися ОГС. 

Інші центральні органи виконавчої влади видали 48 актів, що впливають на утво-
рення і діяльність ОГС (порівняно з 42 у 2007 році). Відповідно, Конституційний 
суд і суди загальної юрисдикції видали 10 рішень та листів, які мають вплив на за-
хист прав ОГС (у 2007 році таких рішень було ухвалено сім). 

Протягом 2008 року зареєстровано 122 законопроекти (порівняно з 65 у 2007 ро-
ці), що можуть впливати на утворення і діяльність ОГС, у т. ч. шість було подано 
президентом, 22 – КМУ, а 94 – народними депутатами. З-поміж цих законопроектів 
п’ять набрали чинності закону, сім ухвалено в першому читанні, а стосовно 22 одер-
жано подання профільних комітетів про розгляд. 

Зокрема, в першому читанні ухвалено Бюджетний і Трудовий кодекси, а також 
законопроекти про державні закупівлі, про місцеві податки і збори, про фізичну 
культуру і спорт, про кредитну кооперацію, про виконання рішень третейських су-
дів, а також про Загальнодержавну програму забезпечення профілактики ВІЛ-
інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 
2009–2013 роки.  

 
Чи свідчать ці позитивні кількісні зміни і про якісні зміни  
законодавчого регулювання ОГС в Україні? Яких конкретних  
результатів можна очікувати від ухвалених актів? 

Хоч органи державної влади майже не ухвалювали у 2008 році дискримінаційних 
щодо власне ОГС актів, проте необхідно зазначити ті сфери, де така дискримінація 
спостерігається на загальнонаціональному рівні.  

Найбільше її проявів – і цей результат дещо несподіваний – зафіксовано з боку 
судів. 

Адміністративні суди різних рівнів обмежили право оскаржувати акти органів 
виконавчої влади, дія яких поширюється на членів ОГС, від імені власне ОГС. При-
пинення такої практики потребує швидкого внесення поправок до Кодексу адмініст-
ративного судочинства. Але й зміни судової практики мають бути спрямовані на 
виконання мети цього кодексу, покликаного полегшити розв’язання суперечок між 
громадянами та ОГС і державними органами. 

На захист прав ОГС негативно впливає і нечітко врегульований законом "конф-
лікт компетенції" адміністративних і господарських судів, що відбилося у прецеден-
тах рішень господарських судів, розташованих виключно в обласних центрах, про 
ліквідацію громадських організацій, що також прямо суперечить чинним законам. 

Попри визнання керівниками всіх гілок державної влади критичних проблем у 
судовій системі, законодавство надалі не стимулює розвиток третейських судів при 
ОГС – натомість виконання їх рішень дедалі штучно ускладнюється, насамперед, 
судами. 

До змін дискримінаційного характеру варто віднести також поправки до Закону 
"Про рекламу", що дедалі ускладнили поширення соціальної реклами ОГС, зокрема 
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з боку благодійних організацій, яким навіть не виділено жодних квот рекламного 
часу або площі в засобах масової інформації, що одержують державну підтримку. 

 
По суті, невизначеним – а отже, несприятливим – залишається  
законодавче регулювання у кількох ключових для ОГС сферах. 

Насамперед це державні закупівлі послуг ОГС. Після скасування закону і ухва-
лення в першому читанні законопроекту про державні закупівлі навесні 2008 року 
три поспіль постанови уряду не зменшили вимог до ОГС як до звичайних підпри-
ємств стосовно забезпечення участі у тендерах та виконання договорів з державни-
ми замовниками. Наслідки фінансової кризи спонукали уряд також до заборони пе-
редплати на бюджетні кошти майже всіх послуг (принаймні на перші місяці 2009 ро-
ку), що вкрай негативно впливає на здатність ОГС виконувати відповідні угоди.  

Порядок надання соціальних послуг ОГС залишається майже неврегульованим 
через зволікання з розробкою державних стандартів у цій сфері. Затверджені напри-
кінці 2008 року умови ліцензування соціальних послуг, яке є передумовою їх бю-
джетного фінансування, майже не враховують відмінності ОГС від бюджетних уста-
нов і є надмірно обтяжливими щодо надання більшості видів послуг. Розмір компен-
саційних виплат із бюджету фізичним особам, які надають соціальні послуги, вста-
новлено на неприйнятно низькому рівні. 

Не відбулося розгляду законопроектів про обов’язкове медичне страхування, ух-
валення закону про яке дозволило б значно підвищити ефективність благодійної до-
помоги та задіяти уже передбачені законом податкові кредити для благодійників – 
адже соціологічні дослідження показали, що найбільше благодійної допомоги по-
требує саме сфера охорони здоров'я. 

Досі не розглянуто й законопроект про правову допомогу, а підвищення виплат із 
бюджету адвокатам, що надають правову допомогу, відбудеться не раніше 2009 ро-
ку. Загалом, права ОГС щодо надання правової допомоги надалі потребують гаран-
тій не лише в спеціальних законах (у т. ч. про соціальні послуги), а й у процесуаль-
них кодексах. 

Протягом 2008 року не розглянуто законопроекти про доступ до публічної інфор-
мації та про захист персональних даних, а також про створення системи суспільного 
телебачення і радіомовлення, хоча відповідні законопроекти уже давно розроблено. 

Ще гірше, що Верховна Рада так і не розпочала розгляд жодного зі спеціальних 
законопроектів, зокрема, про громадські організації, організації роботодавців, орга-
ни самоорганізації населення та про об’єднання співвласників багатоквартирних 
будинків. 

Крім того, згадані ОГС надалі підлягають подвійній реєстрації органами юстиції 
і державними реєстраторами, що збільшує фактичну тривалість реєстрації, напри-
клад, благодійних організацій до 3,5–4 місяців. А зміни до закону про державну ре-
єстрацію ОГС досі перебувають на стадії розробки. 
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Які зміни законодавства щодо ОГС  
у 2008 році можна оцінити як позитивні? 

До найважливіших позитивних змін належить ухвалення КМУ порядку громад-
ської експертизи діяльності органів виконавчої влади. Це більш практична форма 
взаємодії, порівняно з участю ОГС у консультативно-дорадчих органах, висновки і 
рекомендації яких не мають обов’язкового характеру. Підтверджено також 
обов’язкову наявність експертизи організаціями роботодавців і профспілками окре-
мих актів органів виконавчої влади з питань праці і соціальної політики. Разом із 
упровадженням електронних звернень до органів виконавчої влади та систем конт-
ролю якості в цих органах, можна очікувати більшої прозорості в їх взаємодії з ОГС. 

Слід зазначити, що в багатьох випадках брак відкритого громадського обгово-
рення мети та порядку утворення нових консультативно-дорадчих органів (як-от 
Національної стратегічної асамблеї при КМУ, Національної конституційної ради чи 
Національної ради з питань благодійництва при Президентові України) призводив 
радше до конфліктів між ОГС, ніж консолідації їхніх зусиль. Натомість утворення 
комісій із забезпечення прав релігійних організацій, мешканців гуртожитків і деяких 
інших координаційних органів мало значні позитивні наслідки для відповідних ОГС, 
оскільки це сприяло зосередженню на конкретних потребах.  

Важливим прецедентом стало ухвалення положення про громадський контроль 
за незалежним зовнішнім оцінюванням у навчальних закладах. 

Очевидно позитивним є значне зростання обсягу бюджетного фінансування 
окремих видів ОГС. Зокрема, це стосується громадських організацій інвалідів та їх 
підприємств, молодіжних і дитячих громадських організацій, а також організацій, 
що надають соціальні послуги окремим категоріям громадян (наприклад, безпри-
тульним, бездоглядним дітям, хворим на ВІЛ/СНІД) або пропагують здоровий спо-
сіб життя.  

Але не менш очевидною стає і необхідність розробки прозоріших механізмів 
розподілу таких бюджетних асигнувань та контролю їх використання – на сьогодні 
бюджетне фінансування виконує переважно функції субсидій, які не залежать на-
пряму від очікуваних чи досягнутих ОГС результатів. 

До позитивних змін належить також скорочення ставок плати за оренду держав-
ного майна громадськими організаціями інвалідів (з 10% до 7%, як для решти гро-
мадських організацій), що значною мірою запобігатиме конфліктам щодо права ко-
ристування приміщеннями державної та комунальної власності. Але звільнення ОГС 
від участі в обов’язкових конкурсах на право користування такими приміщеннями 
та переукладення відповідних угод надалі стосується лише окремих видів громадсь-
ких організацій, що суперечить конституційним гарантіям їх рівності перед законом. 

Важливою позитивною зміною – бодай на рівні підзаконних актів – є виключен-
ня сум благодійної допомоги із сукупного доходу сімей, які одержують державну 
соціальну допомогу, що запобігатиме вимушеним відмовам фізичних осіб від допо-
моги ОГС через побоювання втратити право на соціальні виплати. Суперечки про 
такі виплати з 2009 року розглядатимуть адміністративні суди. 
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Позитивний вплив матимуть також офіційне визнання права участі волонтерів у 
соціально-профілактичній роботі та визначення порядку оплачуваних громадських 
робіт. Утім, таке визнання зафіксовано в актах органів виконавчої влади, але навіть 
розробка спеціального законодавства про волонтерську діяльність у 2008 році не 
мала конкретних результатів. 

Лише після ухвалення п’ятої за два роки постанови уряду про інформування гро-
мадськості щодо євроатлантичної інтеграції України було ухвалено положення про 
конкурс проектів і програм ОГС у цій сфері. 

Нарешті, після вступу України до Світової організації торгівлі було скасовано 
чимало обмежень щодо митних процедур і переказу іноземної валюти, у т. ч. стосов-
но ОГС. Однак серед інших наслідків цих змін можна виокремити скорочення роз-
міру імпорту гуманітарної допомоги в Україну у 2008 році (порівняно з 2006 роком) 
майже втричі, зокрема вартості автомашин – у шість разів. 

 
Рекомендації 

Внесення змін до законодавства щодо ОГС може відбуватися як шляхом ухва-
лення законів або поправок до них Верховною Радою, так і власне органами вико-
навчої влади, зокрема Кабінетом Міністрів. 

Більше того, аналіз розгляду законопроектів у 2008 році показує, що понад 50% 
проектів, які ухвалено в першому читанні або які набрали чинності закону, було по-
дано саме КМУ. Перше читання пройшли 50% законопроектів щодо ОГС, які подав 
уряд, 33% проектів, унесених президентом, і лише 4,5% проектів, запропонованих 
окремими народними депутатами. 

З огляду на те, що розробка і подання законопроектів у рамках плану заходів 
КМУ на виконання Концепції сприяння розвитку громадянського суспільства орга-
нами виконавчої влади у 2008 році відбувалося в цілому систематизовано та ефек-
тивно, ОГС варто зосередити зусилля на залученні до розробки і виконання відпо-
відного плану заходів на 2009 рік. 

Деякі із заходів, як-от згадані вище поправки до Кодексу адміністративного су-
дочинства та розробка державних стандартів соціальних послуг, є цілком очевидни-
ми. Решта передбачає необхідність додаткових громадських та експертних обгово-
рень. 

Утім, два подані КМУ законопроекти потребують оперативного подання по-
правок, які враховують потреби ОГС. Зокрема, законопроект №3532 "Про місцеві 
податки і збори” ухвалено в першому читанні, і набрання ним чинності значно під-
вищить витрати ОГС на рекламу своєї діяльності та оплату відряджень. Законопро-
ект №3343 може призвести до значних обмежень конституційних гарантій свободи 
поширення інформації і висловлення поглядів у друкованих виданнях, що негативно 
вплине і на діяльність ОГС. 
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ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД ПОРУШЕНЬ ПРАВ ЛЮДИНИ  
І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД У 2008 РОЦІ В УКРАЇНІ 

 
Євген Захаров,  

співголова Харківської правозахисної групи 
 
25 червня 2009 року правозахисні організації України презентували чергову що-

річну доповідь "Права людини в України – 2008"1. Однозначно цей період охаракте-
ризувати важко: ситуація з правами людини мала різне забарвлення. 

У країні панувала політична криза, яка не давала можливості проводити необхід-
ні реформи – конституційну, судову, кримінальної юстиції, адміністративну тощо. 
Боротьба політичних опонентів за владу призводила до політизації будь-якого пи-
тання, коли кожен крок органів влади, новий законопроект чи кадрове призначення 
оцінювалися тільки з точки зору отримання переваг у політичній боротьбі. Це вкрай 
негативно позначилося на керованості державного апарату й призвело до посилення 
незаконних дій місцевих влад, які майже не звертають увагу на рекомендації 
центральної влади.  

У другій половині 2008 року до політичної кризи додалася повномасштабна еко-
номічна криза, з якою уряду було важко впоратися, зокрема, саме внаслідок втрати 
керованості й неможливості швидко розробляти та приймати рішення. Економічна 
криза боляче вдарила насамперед по незабезпечених верствах населення і середньо-
му класу. Бідним стало ще важче виживати внаслідок росту цін та інфляції, збіль-
шення тарифів на комунальні послуги і відсутності адекватного державного соціаль-
ного захисту, вони стали ще більш залежними від своїх роботодавців, відносини з 
якими іноді нагадують феодальні. Значно зросли показники безробіття, зокрема, 
прихованого, робочі місця втратили також чимало кваліфікованих працівників і 
службовців. Падіння ВВП стало найбільшим в Європі, а величезна різниця в рівні 
життя між багатими і бідними стала ще більшою.  

За цих умов становище з економічними та соціальними правами людини в цілому 
могло тільки погіршитися, тим більше що забезпечення прав людини та їх захист не 
були пріоритетами для влади. Як і у 2007 році, уряд знову призупинив реалізацію 
економічних і соціальних прав у бюджеті на 2008 рік усупереч рішенню Конститу-
ційного Суду щодо заборони зупинення реалізації прав щорічним законом про бю-
джет. Тобто уряд демонстративно не бажає виконувати рішення Конституційного 
Суду щодо захисту соціально-економічних прав. 

Проте наявність політичної конкуренції і певного рівня свободи слова позитивно 
позначаються на самосвідомості суспільства, яке стає більш зрілим і тверезомисля-
чим. Ідіосинкразія українського суспільства до авторитарної влади зберігає політич-

                                                 
1 Повну версію доповіді "Права людини в Україні – 2008" правозахисних організацій розміщено на 
сайті Української Гельсінської спілки з прав людини за адресою 
http://www.helsinki.org.ua/index.php?ra1b7c5.   
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ний плюралізм і є добрим засобом проти перемоги однієї авторитарної політичної 
сили над іншими. Суспільство шукає нових можливостей для подолання кризи і, 
зокрема, для захисту прав людини.  

Правозахисні організації міцнішали, вони примусили органи влади зважати на їх 
оцінки й пропозиції і в деяких питаннях домоглися певних змін на краще. Можна 
навести десятки прикладів успішних дій правозахисників у 2008 році, але ці досяг-
нення губляться в загальному величезному масиві порушень прав людини.  

Унаслідок такого стану справ населення досі оцінює свою становище як незахи-
щене. Спроможність правозахисних організацій стала достатньою, щоб примусити 
державу враховувати їхню позицію, але її не вистачає для зміни загального ставлен-
ня держави до проблем прав людини, для того, щоб привчити державу поважати 
права людини. 

Тим не менше, саме у 2008 році розпочався новий етап у взаємовідносинах пра-
возахисних організацій і держави – створення спільно з державою національних ін-
ституцій, які заохочують та захищають права людини, та співпраці з ними. Йдеться 
про формування і роботу Управління моніторингу прав людини в діяльності МВС. 
Встановлення складу Управління, його мандата і основних напрямів діяльності, об-
говорення проблем прав людини в діяльності МВС – усе це відбувалося у співпраці 
керівництва нового Управління та правозахисних організацій. Результатом стала 
активна робота нової державної установи в інтересах прав людини. Її успіхи є без-
сумнівними і відображають певний прогрес у МВС щодо забезпечення прав людини.  

Звичайно, це не може кардинально вирішити проблеми з правами людини  
в МВС, які є найбільш складними у сфері прав людини: свавільні затримання й аре-
шти, незаконне насильство, спрямоване на отримання зізнання у скоєнні злочину,  
в тому числі катування тощо. Тут необхідні зміни на ментальному рівні, для досяг-
нення яких потрібні десятиліття, а також проведення системної реформи криміналь-
ної юстиції. Проте діяльність нового Департаменту вже стала інструментом для ви-
явлення цих порушень, оприлюднення інформації про них, захисту жертв порушень 
і вивчення умов, які сприяють таким порушенням. Новостворене Управління моні-
торингу дотримання прав людини, громадські ради з питань забезпечення прав лю-
дини та мобільні групи з моніторингу дотримання прав і свобод утворюють нову 
єдину систему відомчого та громадського контролю за дотриманням прав людини  
в діяльності ОВС. Вдалою є інформаційна політика нової установи: створено влас-
ний сайт http://umdpl.info, який щоденно оновлюється і через який повідомляється 
про поточну роботу Управління та проблеми прав людини в МВС, які йому дово-
диться вирішувати. Новий Департамент працює менше року, проте спромігся підго-
тувати докладний річний звіт про стан дотримання прав людини в діяльності МВС2.  

Зауважимо, що порівняно з новою державною установою захисту прав людини 
аналітична та інформаційна діяльність іншої національної інституції з прав людини, 
яка працює вже 10 років, – українського омбудсмана – залишає бажати кращого. 
Доповіді про стан з правами людини і основоположними свободами в Україні, які 
                                                 
2 Права людини в діяльності української міліції. – Київ-Харків, Права людини, 2009. – 296 с. 
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омбудсман має згідно із законом готувати й оприлюднювати щорічно, відсутні вже 
чотири роки. Загалом за 10 років було тільки три річні доповіді та декілька спеціаль-
них. Сайт омбудсмана оновлюється в середньому один-два рази на тиждень і не дає 
достатньої інформації про діяльність омбудсмана, який завдяки своїй наполегливос-
ті мав певні успіхи в конкретних випадках порушень прав людини.  

Досвід діяльності нового підрозділу МВС стимулює створення аналогічних моні-
торингових інституцій з прав людини в інших органах влади. Появі нових націона-
льних державних установ, які захищають та заохочують права людини, сприяє та-
кож феномен, який спостерігається протягом останніх п’яти-семи років: почали 
з’являтися державні службовці з правозахисним мисленням і їх стає дедалі більше. 
Характерні риси такої людини: формування світогляду в період перебудови або піс-
ля здобуття Україною незалежності, відсутність досвіду дорослого життя в радянсь-
кому соціумі, прихильність до Інтернету, знання однієї або двох іноземних мов, 
зв’язок з правами людини за характером роботи. Ці люди є серед працівників Мініс-
терства юстиції, серед помічників депутатів парламенту, викладачів навчальних за-
кладів МВС тощо.  

З-поміж позитивних процесів у 2008 році стосовно прав людини слід відзначити 
намагання деяких державних органів, насамперед президента, встановити історичну 
правду про визвольні змагання у 40-х роках минулого століття, про політичні репре-
сії за комуністичного режиму, розсекречення і публікацію архівних документів що-
до політичних репресій, спрощення доступу до архіву СБУ. 

На жаль, огляд позитивних тенденцій у сфері прав людини на цьому можна за-
вершити. Решта з них були негативними. І передусім слід вказати на щоразу більшу 
неповагу політичних сил до інституту правосуддя та принципів верховенства права, 
намагання використати суди для політичних переваг і незаконні дії щодо судів  
у випадках, коли ухвалені рішення суперечать політичним інтересам. Яку судову 
реформу, яку незалежність судової влади можна чекати за таких умов? Доки панува-
тиме таке ставлення політиків до суду, доти говорити про реальний захист прав лю-
дини державою буде недоречно: за відсутності сильної і незалежної судової влади 
захист прав людини стає примарним. Не дивно, що вже декілька років парламент не 
приймає законопроекти, спрямовані на реалізацію Концепції вдосконалення судів-
ництва для утвердження справедливого суду. Детальніше ця тема обговорюється  
в розділі, присвяченому праву на справедливий суд. 

Залишається великою проблемою виконання судових рішень: щорічно понад 
70% судових рішень у цивільних справах не виконується. Щороку більше 80% рі-
шень Європейського суду з прав людини стосуються порушення п. 1 статті 6 Євро-
пейської конвенції саме внаслідок невиконання судових рішень, зокрема про випла-
ту боргів по заробітній платі чи інших виплатах державними та іншими підприємст-
вами й установами. І держава за п’ять років не зробила нічого для зміни процедури 
виплати боргів і надання людям зароблених ними коштів.  

У 2008 році розгорнула і посилила свою діяльність Національна комісія з питань 
суспільної моралі. На нашу думку, її рішення були необґрунтованим та непропор-
ційним втручанням у здійснення свободи вираження поглядів, що не відповідало 
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жодній невідкладній суспільній потребі. Взагалі, існування окремого спеціального 
органу із захисту суспільної моралі є сумнівним у демократичному суспільстві. По-
требує істотних змін законодавство про захист суспільної моралі з метою забезпе-
чення чіткості та передбачуваності регулювання. 

Спостерігалося також намагання політичних опонентів використати правоохо-
ронні органи як інструменти політичної боротьби. Про це, зокрема, свідчить суціль-
на впевненість вищих посадових осіб держави, що їхні комунікації контролюються. 
Такі заяви лунали багаторазово, проте жоден подібний випадок не було розслідува-
но. Опосередковано це підтверджується істотним збільшенням (у понад 1,5 рази по-
рівняно з 2005 роком) кількості санкцій на зняття інформації з каналів зв’язку, нада-
них апеляційними судами: 15 тисяч – у 2005 році, більше 25 тисяч – у 2008-му. На-
звані цифри суттєво перевищують аналогічні дані в європейських країнах, де на рік 
видається більше тисячі санкцій тільки у Франції і в Нідерландах. При цьому трети-
ну санкцій у минулому році отримали оперативні підрозділи СБУ. Таке посилення 
стеження силових структур за громадянами не може не хвилювати, тим більше що 
гарантії дотримання права на збереження приватної інформації залишаються дуже 
слабкими – ніякого прогресу в цій сфері не спостерігалося. Навпаки, активне поши-
рення на практиці ідентифікаційного податкового номера як універсального іденти-
фікаційного коду особи, який всупереч закону використовується в усіх операціях, 
постійні намагання ввести біометричні дані до нових закордонного і внутрішнього 
паспортів та інші незаконні дії грубо порушують право на збереження приватної 
інформації. 

Стабільно поганою залишається ситуація в Державному департаменті з питань 
виконання покарань, який ретельно охороняє свою закритість і безкарність. Цей 
єдиний орган державної влади в Україні, який практично не зазнав змін за роки не-
залежності, залишається нереформованим і виглядає суцільним анахронізмом.  

Інші правоохоронні органи також потребують реформування, особливо органи 
прокуратури, які мають повноваження, що спричиняють конфлікт інтересів, і вико-
нують не властиві їм функції загального нагляду.  

Національна комісія із зміцнення демократії та утвердження верховенства права 
розробила прогресивну Концепцію з реформування кримінальної юстиції3, яка є  
доброю основою для реформування. Проте реформувати правоохоронні органи дер-
жава не поспішає. Навіть внесення на розгляд парламенту багатостраждального про-
екту Кримінально-процесуального кодексу, ухвалення якого суттєво сприяло би змі-
нам у правоохоронних органах, постійно відкладається, хоча консенсус правників 
щодо цього законопроекту вже давно досягнуто. 

У 2008 році продовжувалися брутальні порушення права власності, зокрема, не-
законні захоплення земель чи іншої власності всупереч закону, бажанню і рішенням 
місцевих територіальних громад чи власників. Там, де голови селищних рад опира-

                                                 
3 Затверджена Указом Президента №311/2008 від 8 квітня 2008 року "Про рішення Ради національної 
безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 року "Про хід реформування системи кримінальної 
юстиції та правоохоронних органів". 
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лися незаконному захопленню землі, проти них фальсифікували кримінальні справи, 
як, наприклад, справа Володимира Маруняка та інших сільських голів у Херсонській 
області. 

Тривало порушення політичних прав. Конституційна реформа 2004 року започат-
кувала справжню кризу пасивного виборчого права. Відповідно до статті 38 Консти-
туції "громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами,  
у всеукраїнському та місцевому референдумах, вільно обирати і бути обраними до 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування". Проте Закон про 
вибори до парламенту вільного доступу громадян до пасивного виборчого права не 
передбачає. Як пише Всеволод Речицький, "в Україні склалася парадоксальна ситу-
ація, коли обиратися на пост президента можна через грошову заставу і самовису-
вання, а стати кандидатом у депутати районної чи обласної ради – лише через пар-
тійний список"4. І коли політичні партії включають до виборчих списків лише своїх 
членів, це є брутальним порушенням Конституції – порушенням права бути обра-
ним. Це, фактично, означає введення імперативного мандата явочним порядком. 
Здається, радянський "демократичний централізм" залишається ідеалом для полі-
тичної еліти України. За наявної виборчої системи окремим особистостям, які хо-
чуть брати участь у політичному процесі, але не бажають приєднуватися до жодної 
партії (кожна з яких дивним чином нагадує КПРС), нема чого робити. Їхній інтелект 
та організаційні здібності не використовуються, що підсилює занепад політичних 
еліт. Це яскраво підтвердили місцеві вибори в Тернополі, які виграла право-
радикальна політична сила – ВО "Свобода", яка до того ніколи не перемагала навіть 
у західному регіоні країни.  

У підсумку, ми, як і в попередніх доповідях, змушені констатувати, що в країні, 
за певними винятками, відсутня системна політика щодо покращення становища із 
правами людини і основоположними свободами. Намагання правозахисних органі-
зацій, окремих підрозділів і державних службовців з МВС і Міністерства юстиції, 
Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права 
покращити ситуацію мають наслідком певний прогрес, але політична криза, загаль-
не ставлення політичних сил до прав людини як до чогось другорядного і незначу-
щого порівняно з політичною доцільністю не сприяють появі системних змін на 
краще. Нагальними з року в рік залишаються реалізація через ухвалення підготовле-
них законопроектів раніше затверджених концепцій кримінальної юстиції, судової 
реформи, реформи безоплатної правової допомоги, а також проектів нових редакцій 
законів про суспільне телерадіомовлення, про інформацію, про доступ до публічної 
інформації та про громадські організації. 

                                                 
4 Всеволод Речицький. Стан та динаміка конституційного законодавства. – У кн.: "Права людини в 
Україні – 2006. Доповідь правозахисних організацій". – Харків, Права людини, 2007, с.55. 
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МОНІТОРИНГ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ 
ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ У 2008 РОЦІ КОНЦЕПЦІЇ  
СПРИЯННЯ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 
РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА  
ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ГРОМАДСЬКОСТІ 

 
Максим Лациба, 
керівник програм  

 Українського незалежного  
центру політичних досліджень 

 
2008-й – це перший рік, коли український уряд планомірно створював сприятливі 

умови для розвитку громадянського суспільства. 28 травня 2008 року Кабінет Мініс-
трів України своїм Розпорядженням №784 затвердив План заходів щодо реалізації  
у 2008 році Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянсько-
го суспільства. План передбачав реалізацію 24 заходів, правда, вже не за 12, а за 7 
місяців. Головними виконавцями плану заходів було визначено 7 центральних орга-
нів влади й Національну академію наук, однак деякі завдання стосувалися всіх орга-
нів виконавчої влади – як місцевих, так і центральних. Головним будівничим грома-
дянського суспільства було визначено Міністерство юстиції, яке мало здійснити 8 
заходів, або 30% плану. Варто віддати належне уряду – більшість заходів справдила 
очікування і потреби організацій громадянського суспільства. 17 грудня 2007 року 
громадські організації провели публічне обговорення своїх пропозицій до плану за-
ходів і надіслали їх уряду. Більшість пропозицій було враховано.  

Український незалежний центр політичних досліджень вирішив провести моні-
торинг реалізації Плану заходів. Моніторинг засвідчив (див. таблицю №1), що було 
виконано шість заходів (25%), частково виконано дев’ять заходів (37,5%) і не вико-
нано дев’ять заходів (37,5%). Загалом виконання плану заходів становило 62,5%, що 
для українського уряду є дуже гарним показником порівняно з практикою в інших 
напрямах політики.  

Найвідповідальнішим у реалізації заходів було Міністерство юстиції. З восьми 
заходів Мін’юст виконав повністю шість і частково два заходи, тобто майже 100% 
виконання власного плану. Слід зазначити, що саме Мін’юсту вдалося налагодити 
найконструктивнішу співпрацю з експертною громадськістю порівняно з іншими 
виконавцями.  

Найбільшим порушником реалізації Плану заходів був Секретаріат КМУ, який не 
виконав жодного з трьох доручених заходів. Також в аутсайдерах опинилося Мініс-
терство праці і соціальної політики, яке з трьох заходів виконало тільки один, та й 
той частково.  
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Головними здобутком 2008 року є розробка і направлення на розгляд парламенту 
законопроекту "Про громадські організації", законопроекту "Про участь громадсь-
кості у формуванні та реалізації державної політики, вирішенні питань місцевого 
значення", Адміністративно-процедурного кодексу України, ухвалення Постанови 
КМУ №976 "Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експер-
тизи діяльності органів виконавчої влади" та внесення до парламенту громадських 
законопроектів "Про доступ до інформації" і нової редакції Закону України "Про 
соціальні послуги", підготовка законопроекту "Про благодійництво і благодійні ор-
ганізації". 

Головні "програші" 2008-го: не було ухвалено урядом Акта про порядок встанов-
лення стандартів соціальних послуг, не підготовлено пропозицій до запровадження 
механізму державного замовлення на надання експертних та інших послуг інститу-
тами громадянського суспільства на конкурсних засадах, вибрано помилковий на-
прям реформи законодавства для волонтерського руху та не проведено урядових 
слухань щодо розвитку громадянського суспільства.  

Отже, вдалося якісно здійснити ті заходи, до яких активно залучилися громадські 
та експертні організації. Варто зазначити, що відповідальність за невиконані заходи 
також лежить на організаціях громадянського суспільства, які не виявили ініціативи 
та професіоналізму. 

28 січня 2009 року відбулась всеукраїнська конференція, на якій 140 ОГС розро-
били пропозиції до Плану заходів на 2009 рік і направили на розгляд уряду (див. До-
даток 4 на стор. 80).  

Однак 3 квітня 2009 року віце-прем’єр-міністр Іван Васюник своїм дорученням 
№18191/1/1-09 зобов'язав усі органи виконавчої влади (міністерства, комітети, адмі-
ністрації) розробити і ухвалити до 1 травня 2009 року відомчі і обласні Плани захо-
дів на 2009 рік з виконання Концепції сприяння розвитку громадянського суспільст-
ва. Це означає, що єдиного урядового плану не буде, і громадські організації мають 
розпочати активну співпрацю з міністерствами і обласними адміністраціями з метою 
включення до річних планів діяльності цих органів заходів, необхідних для розвитку 
громадянського суспільства. 

Успішність виконання цих заходів залежить від спільної і скоординованої роботи 
як органів влади, так і організацій громадянського суспільства. 
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Таблиця 1. Моніторинг виконання Плану заходів щодо реалізації у 2008 році Кон-
цепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства 

 
Зміст заходу Відпові-

дальні за 
виконання 

Стан 
виконання 

Громадські організа-
ції, які долучилися до 
реалізації заходу5 

 
Удосконалення нормативно-правової бази з питань розвитку громадянського суспільства,  

діяльності інститутів громадянського суспільства, доступу громадян до інформації 
 
1. Доопрацювати і подати 
на розгляд Кабінету Міні-
стрів України проект 
Закону України "Про 
об’єднання громадян" 
(нова редакція), в якому 
передбачити: 
скасування обов’язкових 
вимог до надання терито-
ріального статусу громад-
ським організаціям; 
перелік документів, необ-
хідних для легалізації 
громадських організацій, 
розмір збору та строки 
проведення процедури 
легалізації; 
право громадських орга-
нізацій на провадження 
господарської діяльності 
відповідно до законодав-
ства; 
скасування обмежень 
щодо реалізації права 
іноземців та осіб без гро-
мадянства, які перебува-
ють в Україні на законних 
підставах, на свободу 
об’єднання в громадські 
організації;  
порядок ведення реєстру 
громадських організацій 
та доступу до нього; 
порядок проведення пере-
вірок діяльності громад-

Мін’юст. 
 
 

ВИКОНАНО 
Законопроект "Про громадські органі-
зації" внесено урядом на розгляд 
парламенту і зареєстровано за №3371 
від 14.11.2008 року. 
Законопроект пройшов громадське 
обговорення і враховує пропозиції 
громадськості. 

Мережа розвитку 
європейського права, 
Український незалеж-
ний центр політичних 
досліджень, 
Громадянська мере-
жа "ОПОРА", 
Центр комерційного 
права, 
Центр політико-
правових реформ, 
Українська Гельсін-
ська спілка з прав 
людини. 

                                                 
5 За інформацією Українського незалежного центру політичних досліджень. Інформація може бути 
неповною, тому редакція буде вдячною за Ваші коментарі і доповнення. 
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ських організацій для їх 
перереєстрації та припи-
нення діяльності. 
2. Розробити і подати на 
розгляд Кабінету Мініст-
рів України проект Зако-
ну України "Про доступ 
до інформації", в якому 
передбачити:  
порядок реалізації права 
на доступ громадян до 
інформації; 
визначення поняття служ-
бової таємниці та критері-
їв віднесення інформації 
до такої категорії, поря-
док доступу до службової 
таємниці; 
визначення підстав для 
встановлення плати за 
надання інформації за 
запитом; 
встановлення відповідаль-
ності посадових осіб за 
порушення вимог щодо 
доступу до інформації. 

 Мін’юст. 
 

ВИКОНАНО 
Законопроект "Про доступ до інфор-
мації" перебуває на розгляді в КМУ.  
До громадського обговорення законо-
проекту було допущено обмежене 
коло організацій. Законопроект не 
враховує значної кількості пропозицій 
громадськості й потребує доопрацю-
вання. 
Коаліція ОГС підготувала альтерна-
тивний законопроект "Про доступ до 
публічної інформації", який внесено 
на розгляд парламенту народним 
депутатом Андрієм Шевченком за 
№2763 від 11.07.2008 року. 

Центр політико-
правових реформ, 
Харківська правоза-
хисна група, 
Інститут медіа права, 
Асоціація медіа юри-
стів України, 
Інститут масової 
інформації, 
УНЦПД, 
Академія української 
преси, 
Незалежна медіа-
профспілка, 
Українська асоціація 
видавців періодичної 
преси. 

3. Доопрацювати і подати 
на розгляд Кабінету Міні-
стрів України проект 
Закону України "Про 
внесення змін до деяких 
законів України з питань 
реєстрації юридичних 
осіб", у якому передбачи-
ти спрощення процедури 
проведення реєстрації 
об’єднань громадян. 

Мін’юст, 
Держкомпід-
приємництва. 

ВИКОНАНО 
Законопроект перебуває на розгляді  
в КМУ.  
Громадське обговорення законопро-
екту не проводилося. 
Законопроект не передбачає суттєво-
го спрощення процедур реєстрації 
ОГС. Покращення системи реєстрації 
має відбутися шляхом ухвалення змін 
спеціальних законів про окремі види 
об’єднань. 

Інформація про 
участь ОГС відсутня. 
 

 
Розроблення та впровадження ефективного механізму налагодження комунікацій  

між органами виконавчої влади та інститутами громадянського суспільства 
 
4. Доопрацювати і подати 
на розгляд Кабінету Міні-
стрів України проект За-
кону України "Про участь 
громадськості у форму-
ванні та реалізації держав-
ної політики, вирішенні 
питань місцевого значен-

Мін’юст. ВИКОНАНО 
Законопроект внесено урядом на 
розгляд парламенту і зареєстровано за 
№3654 від 26.01.2009 року. 
Законопроект пройшов громадське 
обговорення і загалом враховує про-
позиції громадськості. 

УНЦПД, 
Інститут громадян-
ського суспільства, 
ГО "Наше право", 
Інститут місцевої 
демократії, 
Творчий центр  
Каунтерпарт. 
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ня", в якому передбачити 
розроблення належного 
правового механізму реа-
лізації громадянами своїх 
конституційних прав  
на участь в управлінні 
державними справами  
та вирішенні питань  
місцевого значення. 
5. Завершити роботу  
з підготовки проекту 
Адміністративно-
процедурного кодексу 
України, в якому перед-
бачити: 
порядок (процедуру) 
діяльності органів вико-
навчої влади та органів 
місцевого самоврядуван-
ня, їх посадових і служ-
бових осіб, пов’язаної із 
забезпеченням реалізації 
та захисту прав, свобод  
і законних інтересів фізи-
чних та юридичних осіб;  
порядок надання адмініс-
тративних послуг;  
урегулювання відносин, 
що складаються під час 
адміністративного прова-
дження між органами 
виконавчої влади, орга-
нами місцевого самовря-
дування та фізичними  
і юридичними особами;  
процедуру оскарження 
дій чи бездіяльності орга-
нів виконавчої влади, 
органів місцевого само-
врядування, їх посадових 
і службових осіб та ухва-
лених ними рішень. 

Мін’юст. 
 

ВИКОНАНО 
Проект Адміністративно-
процедурного кодексу України  
внесено урядом на розгляд парламен-
ту і зареєстровано за №2789 від 
18.07.2008 року. 
Законопроект пройшов громадське 
обговорення і враховує пропозиції 
громадськості. 

Центр політико-
правових реформ 
 

6. Доопрацювати і подати 
на розгляд Кабінету Міні-
стрів України проект 
Акта про порядок прове-
дення громадської експер-
тизи діяльності органів 
виконавчої влади, в якому 

Мін’юст. ВИКОНАНО 
Постанова КМУ №976 "Про затвер-
дження Порядку сприяння проведен-
ню громадської експертизи діяльності 
органів виконавчої влади" ухвалено  
5 листопада 2008 року. 
Порядок пройшов громадське обгово-

УНЦПД, Асоціація 
сприяння розвитку 
самоорганізації насе-
лення України, Творче 
об’єднання "Технології 
оптимального розвит-
ку особистості". 
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передбачити: 
залучення інститутів 
громадянського суспільс-
тва до проведення гро-
мадської експертизи  
діяльності органів  
виконавчої влади; 
механізм урахування орга-
нами виконавчої влади 
результатів громадської 
експертизи їх діяльності. 

рення і враховує пропозиції громад-
ськості. 

7. Забезпечити проведен-
ня урядових громадських 
слухань з актуальних 
питань розвитку грома-
дянського суспільства. 

Секретаріат 
Кабінету 
Міністрів 
України. 

НЕ ВИКОНАНО Інформація про 
участь ОГС відсутня. 
 

8. Запровадити моніто-
ринг ефективності надан-
ня органами виконавчої 
влади інформаційних 
послуг на офіційних веб-
сайтах. 

Секретаріат 
Кабінету 
Міністрів 
України,  
центральні 
та місцеві 
органи ви-
конавчої 
влади. 

НЕ ВИКОНАНО Інформація про 
участь ОГС відсутня. 
 

9. Забезпечити проведен-
ня консультацій з громад-
ськістю з питань форму-
вання та реалізації дер-
жавної політики у відпо-
відній сфері із застосу-
ванням веб-сайтів органів 
виконавчої влади і спеці-
ально створеного урядо-
вого веб-сайта "Грома-
дянське суспільство і 
влада" та широкої 
роз’яснювальної роботи 
щодо змісту проектів 
нормативно-правових 
актів. 

Центральні 
та місцеві 
органи ви-
конавчої 
влади, Сек-
ретаріат 
Кабінету 
Міністрів 
України. 

ВИКОНАНО ЧАСТКОВО 
Органи виконавчої влади розміщува-
ли тільки частину нормативно-
правових актів для громадського 
обговорення на власних веб-сайтах.  
Секретаріат КМУ створив веб-сайт 
"Громадянське суспільство і влада" 
http://civic.kmu.gov.ua/ecsor/control/uk/
index, однак консультацій з громадсь-
кістю на сайті поки що не проводять. 

Інформація про 
участь ОГС відсутня. 
 

10. Сприяти діяльності 
громадських рад, прово-
дити з цією метою аналіз 
ефективності їх взаємодії 
з органами виконавчої 
влади з визначенням про-
блем та заходів щодо їх 
розв’язання. 

Центральні 
та місцеві 
органи вико-
навчої влади, 
Секретаріат 
Кабінету 
Міністрів 
України. 

ВИКОНАНО ЧАСТКОВО 
Більшість органів виконавчої влади 
створили громадські ради. Втім, не 
існує громадських рад, наприклад, 
при Мін’юсті. На жаль, робота гро-
мадської ради не завжди ефективна. 
Причинами цього є недостатня увага з 
боку керівництва органів влади та 

Фонд "Європа ХХІ" 
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недостатня активність і професіона-
лізм самих ОГС. Відомо, що Секрета-
ріат КМУ проводив аналіз діяльності 
громадських рад, але органи виконав-
чої влади не приділили цьому належ-
ної уваги. 

 
Створення умов для розвитку інститутів громадянського суспільства 

 
11. Забезпечити вивчення 
і проведення аналізу гро-
мадської думки стосовно 
діяльності органів вико-
навчої влади, у тому числі 
через проведення опиту-
вань громадськості, моні-
торингу оприлюднених  
у засобах масової інфор-
мації зауважень і пропо-
зицій інститутів грома-
дянського суспільства  
й окремих громадян, а 
також урахування зазна-
чених зауважень і пропо-
зицій та публічне реагу-
вання на них. 

Центральні 
та місцеві 
органи ви-
конавчої 
влади. 

ВИКОНАНО ЧАСТКОВО 
Органи виконавчої влади не мають 
постійної практики аналізу громадсь-
кої думки та моніторингу звернень 
ОГС у медіа. 

Фонд "Демократичні 
ініцціативи", 
Центр Разумкова, 
Київський міжнарод-
ний інститут  
соціології. 

12. Подати на розгляд 
Кабінету Міністрів Украї-
ни пропозиції щодо запро-
вадження механізму дер-
жавного замовлення на 
надання експертних та 
інших послуг інститутами 
громадянського суспільст-
ва на конкурсних засадах. 

Мінекономі-
ки, Мінфін, 
Мін’юст, 
Мінпраці. 

НЕ ВИКОНАНО 
 
 

Інформація про 
участь ОГС відсутня. 
 

13. Підготувати і подати 
на розгляд Кабінету Міні-
стрів України проект 
нової редакції Закону 
України "Про соціальні 
послуги", в якому перед-
бачити:  
перелік соціальних по-
слуг, які можуть надава-
тися інститутами грома-
дянського суспільства,  
з урахуванням міжнарод-
ної і вітчизняної практики 
та законодавства;  

Мінпраці, 
Мінсім’я-
молодьспор-
ту, Мінфін, 
Мінекономі-
ки, Мін’юст, 
Держкомпід-
приємництва. 

НЕ ВИКОНАНО 
Мінпраці фактично відмовляється від 
проведення реформ у сфері надання 
соціальних послуг.  
Громадські організації підготували 
власний проект нової редакції Закону 
України "Про соціальні послуги", 
який внесено на розгляд парламенту 
народним депутатом Олегом Шевчу-
ком за №2131 від 13.05.2008 року. 
 

Всеукраїнська асоціа-
ція паліативної  
допомоги України, 
Коаліція захисту прав 
інвалідів та осіб із 
інтелектуальною 
недостатністю,  
Коаліція ВІЛ-
сервісних організацій,  
Центр громадських 
експертиз. 
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перегляд доцільності 
введення ліцензування 
господарської діяльності 
у сфері надання соціаль-
них послуг 
14. Розробити і подати на 
розгляд Кабінету Мініст-
рів України проект Акта 
про порядок встановлення 
стандартів соціальних 
послуг, в якому передба-
чити: 
особливості процедури 
розроблення і ухвалення 
стандартів соціальних 
послуг, їх перегляду і 
скасування, в т. ч. із залу-
ченням інститутів грома-
дянського суспільства; 
порядок здійснення конт-
ролю, у тому числі гро-
мадського, за відповідніс-
тю соціальних послуг 
установленим стандартам. 

Мінпраці, 
Мінсім’я-
молодьспор-
ту, МОН, 
МОЗ. 

НЕ ВИКОНАНО 
Мінпраці фактично відмовляється від 
проведення реформ у сфері надання 
соціальних послуг.  
Громадські організації підготували 
власний проект документа. 

Всеукраїнська асоціа-
ція паліативної допо-
моги України, 
Коаліція захисту прав 
інвалідів та осіб із 
інтелектуальною 
недостатністю, 
Коаліція ВІЛ-
сервісних організацій, 
Центр громадських 
експертиз. 

15. Забезпечити ведення 
державного реєстру гро-
мадських і благодійних 
організацій, інших 
об’єднань громадян. 

Мін’юст. ВИКОНАНО ЧАСТКОВО 
Мін’юст розмістив на власному сайті 
(http://www.minjust.gov.ua/0/unitarylist/) 
інформацію тільки про всеукраїнські 
громадські і благодійні організації, 
творчі спілки, політичні партії, третей-
ські суди, торгово-промислові палати. 
Відсутня інформація про молодіжні 
організації, профспілки, релігійні 
організації, а також про об’єднання, 
які мають місцевий статус. 

Інформація про 
участь ОГС відсутня. 
 

16. Забезпечити проведен-
ня наукових досліджень  
з питань розвитку грома-
дянського суспільства. 

Національна 
академія наук 
України. 

НЕ ВИКОНАНО УНЦПД, 
Мережа розвитку 
європейського права. 
 

 
Формування громадянської культури суспільства 

17. Забезпечити підготов-
ку і впровадження освіт-
ніх програм "Громадянсь-
ке суспільство" для зага-
льноосвітніх, професійно-
технічних і вищих нав-
чальних закладів, закладів 
післядипломної освіти. 

МОН НЕ ВИКОНАНО Інформація про 
участь ОГС відсутня. 
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18. Забезпечити включен-
ня до програм підготовки, 
перепідготовки і підви-
щення кваліфікації дер-
жавних службовців спеці-
ального курсу з питань 
налагодження комуніка-
цій органів виконавчої 
влади та органів місцево-
го самоврядування з ін-
ститутами громадянсько-
го суспільства та засоба-
ми масової інформації. 

МОН,  
Головдерж-
служба, 
місцеві  
органи  
виконавчої 
влади. 
 

ВИКОНАНО ЧАСТКОВО 
Територіальні підрозділи Головдерж-
служби за власною ініціативою вве-
дуть до навчального курсу з підви-
щення кваліфікації державних служ-
бовців деякі семінари зі зв’язків із 
громадськістю.  
У Національній академії державного 
управління читають курс з комуніка-
ції влади й громадськості. 

Інформація про 
участь ОГС відсутня. 
 

19. Організувати та забез-
печити проведення днів 
відкритих дверей, регу-
лярних зустрічей з гро-
мадськістю. 

Центральні 
та місцеві 
органи  
виконавчої 
влади. 

ВИКОНАНО ЧАСТКОВО 
Дні відкритих дверей було проведено 
лише в декількох обласних адмініст-
раціях. 

Інформація про 
участь ОГС відсутня. 
 

20. Забезпечити підготовку 
та проведення Дня громад-
ських організацій з метою 
обміну їх досвідом у про-
вадженні діяльності, по-
в’язаної з розвитком гро-
мадянського суспільства. 

Секретаріат 
КМУ, 
центральні 
та місцеві 
органи  
виконавчої 
влади. 

НЕ ВИКОНАНО 
 

Інформація про 
участь ОГС відсутня. 
 

21. Забезпечити прове-
дення роз’яснювальної 
роботи з питань, 
пов’язаних із розвитком 
громадянського суспільс-
тва, у тому числі через 
висвітлення у засобах 
масової інформації, ство-
рення спеціальних теле-, 
радіопрограм, випуск 
друкованих видань, їх 
популяризацію насампе-
ред серед дітей, молоді та 
науковців. 
 

Держкомте-
лерадіо 
МОН, Мін-
сім’ямолодь
спорту, інші 
центральні 
та місцеві 
органи ви-
конавчої 
влади, Наці-
ональна 
академія 
наук Украї-
ни, Секрета-
ріат КМУ. 

НЕ ВИКОНАНО 
Зусиллями громадських організацій 
видаються журнали "Громадянське 
суспільство", "Вісник благодійницт-
ва", працюють портали: Громадський 
простір (www.civicua.org), Ресурсний 
центр "Гурт" (www.gurt.org.ua). 
Також існує багато інших видань, які 
популяризують цінності громадянсь-
кого суспільства. 

Громадський простір, 
Ресурсний центр 
"Гурт", УНЦПД, 
Фундація князів-
благодійників  
Острозьких. 

 
Розвиток волонтерського руху, благодійництва і меценатства 

 
22. Доопрацювати і пода-
ти на розгляд Кабінету 
Міністрів України проект 
Закону України "Про 
волонтерський рух",  
в якому передбачити:  

Мін’юст, 
Мін-
сім’ямолодь
спорту, 
Мінпраці, 
МОН, МОЗ, 

ВИКОНАНО ЧАСТКОВО 
Мін’юст лише в лютому 2009 року 
оприлюднив на власному сайті для 
громадського обговорення законо-
проект "Про волонтерський рух". До 
участі в підготовці законопроекту 

Інформація про 
участь ОГС відсутня. 
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основні напрями волон-
терської діяльності та 
форми її державної під-
тримки;  
особливості правового 
статусу волонтерів; 
джерела фінансування 
волонтерської діяльності. 

МКТ, Мін-
економіки, 
Мінфін. 

громадських експертів не залучали. 
Необхідності в окремому законопро-
екті не існує, а оприлюднена редакція 
законопроекту значно погіршує умо-
ви волонтерської діяльності. Є необ-
хідність ухвалення урядової програми 
підтримки волонтерського руху  
з відповідним фінансуванням. 

23. Розробити і подати на 
розгляд Кабінету Мініст-
рів України проект Зако-
ну України "Про внесення 
змін до Закону України 
"Про благодійництво та 
благодійні організації",  
в якому передбачити 
запровадження додатко-
вих стимулів заохочення 
благодійників та благо-
дійних організацій. 

МКТ, Мін-
фін, Мін-
економіки, 
Мін’юст, 
Мінпраці, 
Мінсім’я-
молодьспор-
ту, МОЗ, 
МОН. 

ВИКОНАНО ЧАСТКОВО 
Мінкультом був розроблений законо-
проект, який перебуває на погодженні 
із зацікавленими органами влади.  
Законопроект пройшов громадське 
обговорення і враховує пропозиції 
громадськості. 

Мережа розвитку 
європейського права, 
УНЦПД, 
Форум благодійників 
України. 
 

24. Започаткувати прове-
дення Всеукраїнського 
конкурсу "Волонтер року" 
та конкурсів громадських 
ініціатив з питань спри-
яння розвитку громадян-
ської освіти. 

Мінпраці, 
МОН, міс-
цеві органи 
виконавчої 
влади. 

ВИКОНАНО ЧАСТКОВО 
Конкурси "Волонтер року-2008" від-
булися як на національному, так і на 
місцевому рівнях. Однак органи ви-
конавчої влади не брали участі в ор-
ганізації конкурсів громадських ініці-
атив з питань сприяння розвитку 
громадянської освіти. 

Інформація про 
участь ОГС відсутня. 
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МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ В РУКАХ ЕКОНУО 
 

Ганна Голубовська-Онісімова, ВЕГО "МАМА-86" 
Олег Супруненко, СЕГО "Чистий Берег" 

Катастрофічні повені, що сталися на Західній Україні цього літа, вкотре приверну-
ли загальну увагу до екологічної ситуації в країні. Громадські діячі з природоохорон-
ного руху вже давно повідомляли про велику загрозу повеней у Карпатах саме через 
"людський фактор" – вирубку лісу на гірських схилах, трелювання дерев гусеничними 
тягачами, захаращення потічків неліквідною деревиною, видобування піску та гравію 
в руслах річок тощо. Але, на жаль, уряд не бажає чути голос громадськості.  

Глобальні кліматичні зміни призводять до зростання кількості природних катаст-
роф – повеней, буревіїв, раптових екстремальних змін погоди, і, як не прикро це ви-
знавати, наша країна виявилася неготовою до таких викликів. 

Саме екологічні громадські організації першими сповіщають суспільство про ризи-
ки й небезпеки безвідповідальної господарської політики уряду, яка наразі ставить на 
меті економічний розвиток будь-якою ціною. Вони постійно вимагають від уряду про-
ведення експертизи екологічних наслідків тих чи тих урядових рішень та пропонують 
альтернативні варіанти господарювання, що не знищують природне середовище. 

 
Екологічні проблеми України  

Наважимося заявити, що саме екологічна неосвіченість – як державних управлін-
ців усіх щаблів, так і населення, – помножена на новітню споживацьку свідомість,  
і є першопричиною поглиблення екологічної кризи в Україні. Саме поглиблення, 
адже кризу Україна отримала у спадок від радянської доби.  

Нині Україна впроваджує енергозатратну (енергоємність одиниці ВВП Україні  
в 3-4 рази перевищує середньоєвропейські показники) та ресурсозатратну модель 
економічного розвитку, яка спричинює кризовий стан навколишнього середовища та 
здоров’я населення. Відбувається прискорений розвиток видобувних галузей, а в 
структурі експорту переважає не готова, а проміжна (низькотехнологічна) продукція 
і сировина (більше 30%). Економіка України, деформована в бік важких галузей ви-
робництва, потребує в 4-5 разів більше матеріальних, капітальних, енергетичних, 
мінеральних та інших ресурсів порівняно з економікою країн зі збалансованою 
структурою промисловості, в яких значну частку становлять легка промисловість, 
сфера послуг та наукомісткі сучасні виробництва. 

Так, екстенсивне ведення сільського господарства призвело до того, що рівень 
розораності земельного фонду України сягнув ледь не найвищого показника у світі – 
до 80% усієї території країни. А хімізація аграрної галузі "посприяла" процесам за-
бруднення колись еталонних ґрунтів. На початку третього тисячоліття вчені Ради з 
вивчення продуктивних сил Національної академії наук України констатували: тіль-
ки 7% земельної площі країни є екологічно чистими територіями, ще 8% можна від-
нести до умовно чистих, а 15% – до слабозабруднених. Водночас 40% площі країни 
є екологічно забрудненими, 30% мають найгірші умови для життя людини.  
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Радянська ера побудови комунізму змінилася епохою накопичення капіталу, а та 
плавно перейшла в епоху побудови суспільства споживання. Відтак, у перші роки 
незалежності України розпочався справжній екоцид, тобто знищення біологічних 
ресурсів. Насамперед це сумнозвісні вирубки лісів, особливо помітні у Карпатсько-
му регіоні. Наразі ліси вкривають менше 15% площі України, тоді як навіть за най-
обережнішими підрахунками треба не менше 25%, хоча бажано значно більше.  

Разом із лісом об’єктами перетворення на дзвінку монету став тваринний світ. От 
лише стислий перелік жертв незаконних та напівлегальних полювань, наданий Київ-
ським еколого-культурним центром: з 1991 до 2004 року чисельність лося в Україні 
скоротилася на 69%, ведмедя – на 50%, оленів, косуль, кабанів – приблизно на 30%  
і так з кожного виду. Популяція зубра взагалі опинилася на межі зникнення, бо ско-
ротилася втричі. Не кращою є ситуація і з рослинним світом.  

На сьогодні в нашій країні зарегульовано близько 65% річкового стоку, і подальше 
його регулювання спричинить загрозу гідрологічної катастрофи. Тобто води для буді-
вництва та експлуатації нових 22 реакторів в Україні, які запланувала влада у 2006 
році ("Енергетична стратегія України до 2030 року") просто НЕМАЄ. Ця ж проблема 
виникне у разі розбудови гігантських гідроелектростанцій. Заплановане державне фі-
нансування розвитку атомної енергетики в 30 разів перевищує план для альтернатив-
них та відновлюваних джерел, хоча саме вони, разом із системними заходами щодо 
енергозбереження, є пріоритетами розвитку енергетичних стратегій країн ЄС. 

Одним із головних інструментів збереження й відновлення тваринного та рослин-
ного світу є заповідання територій. Проте останніми роками Україною котиться хвиля 
незаконного захоплення земель заповідників, природних і ландшафтних парків, інших 
об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ), зміни меж територій об’єктів ПЗФ. Усе 
це відбувається під тиском корпоративних економічних інтересів вузького кола осіб. 
При цьому основним фактором для спрощення цих протизаконних операцій є відсут-
ність проектів землеустрою об’єктів ПЗФ. Наприклад, межі для територій ПЗФ зага-
льнодержавного значення встановлено лише на 45% від їх загальної площі, а місцево-
го значення – 28%. І це при тому, що саме ці природоохоронні території є єдиною на-
дією на збереження екосистем. У сучасній Україні частка територій ПЗФ є меншою за 
5% від площі країни, тоді як обсяг заповідності в Європі у середньому сягає 15-17%, а 
за підрахунками ряду вчених-екологів мав би бути не мен-ше 30%.  

Отже, невипадково Україна стала й місцем, куди кримінальні "підприємці" поча-
ли звозити небезпечні відходи з багатих країн. Відомо про кілька схем, за якими з 
промислових підприємств Європи збирався токсичний непотріб і під виглядом про-
мислової сировини завозився в Україну. Наприклад, справа "кислих гудронів" (від-
ходів нафтопереробки), тисячі тонн яких у 2001-2004 роках із території Угорщини 
були завезені на Львівщину, а звідти і в інші регіони держави. Ще більшого розголо-
су набула справа "преміксів" – речовин невідомого походження (вочевидь, суміші 
різних відходів, перемелених у порошок). Їх протягом 1999-2004 років з тієї ж Угор-
щини завозили в Україну.  

В Україні відбувається підміна поняття "стійкий" ("сталий") розвиток на саме 
сталий економічний розвиток. За визначенням Комісії ООН зі сталого розвитку,  
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його мета – задовольняти потреби сучасного суспільства, не ставлячи під загрозу 
здатність майбутніх поколінь задовольняти свої потреби. Теорія сталого розвитку є 
альтернативою парадигмі економічного зростання, яка ігнорує екологічну небезпеку 
від розвитку за екстенсивною моделлю. Парадигма ж сталого розвитку включає в 
себе вимоги до захисту довкілля, соціальної справедливості та відсутності расової, 
національної, соціальної та будь-якої іншої дискримінації. 

Отже, виникає питання: яким чином українське суспільство має вирішувати за-
значені проблеми? Що робити, якщо уряд відмовляється провадити політику стало-
го, екологічно збалансованого розвитку? 

Відповідь очевидна – українці мають об’єднуватися в екологічні громадські ор-
ганізації і змушувати центральну та місцеву владу поважати екологічні права грома-
дян, а також дбати про майбутнє громади і країни, яке напряму залежить від стану 
природного середовища. 

 
Які функції виконують екоНУО 

У всьому світі природоохоронні (екологічні) громадські (неурядові) організації, або 
екоНУО, обстоюють принципи екологічно збалансованого, стійкого розвитку і борють-
ся за ощадливе використання природних ресурсів, охорону, збереження та відновлення 
природного середовища шляхом екологізації державної та місцевої політики розвитку,  
а також зміни способу життя та поведінки громадян на екологічно відповідальну. 

Важливим напрямом діяльності екоНУО є захист екологічних прав громадян, які 
включають право на здорове та безпечне для здоров’я навколишнє середовище, пра-
во на екологічну інформацію, право на участь у процесі ухвалення рішень та право 
на правосуддя з питань, що стосуються довкілля.  

Також екоНУО виконують демонстраційні проекти із впровадження екологічних 
технічних рішень, які наочно підкріплюють вимоги щодо змін до законодавства та 
способу господарювання. 

 
Український екологічний рух 

Станом на 2006 рік в Україні існували 440 зареєстрованих Мін'юстом організацій 
природоохоронного спрямування, 28 з них мали всеукраїнський статус. Чи багато це 
на 46-мільйонну країну? Для порівняння: сусідня Польща (38 млн) має близько 
1300 екоНУО.  

У нашій сучасній історії екоНУО посідають особливе місце, бо екологічний рух  
є найдавнішим із соціальних рухів незалежної України, народженню яких дав по-
штовх Чорнобиль. Так, перша демократична Українська екологічна асоціація "Зеле-
ний світ" виникла ще у 1987 році. Ця надзвичайно потужна і впливова організація 
діяла по всій Україні, дала молодій державі першого міністра охорони навколиш-
нього середовища і породила багато інших екоНУО, деякі з них активно діють і досі. 
Саме в "Зеленому світі" було сформульовано й на першому екологічному мітингу  
в жовтні 1988 року проголошено необхідність створення широкого громадського 
руху України – Народного Руху. 
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Слід зазначити, що українські та закордонні екологічні організації мають різні 
умови діяльності. Так, ефективність екоНУО країн Західної Європи вимірюється на-
самперед рівнем реальної підтримки населення. Наприклад, у Нідерландах 10% насе-
лення є членами різних екоНУО. Здебільшого це пасивна підтримка у вигляді благо-
дійних внесків та передплати на друковані видання. Загальна кількість активних чле-
нів у 10 разів менша за загальну. Для сучасної України масове членство в громадських 
організаціях, зокрема й в екологічних, не характерно. Напевно, все ще дається взнаки 
відраза до примусової та нещирої масовості громадянської діяльності радянських ча-
сів. Але головне, у суспільства з'явились інші пріоритети, передусім звичайне щоден-
не виживання (або дедалі частіше – прагнення задовольняти споживацькі запити, що 
постійно зростають), коли для стратегічних думок немає місця. 

Ще однією суттєвою відмінністю в діяльності українських та західних екоНУО  
є досягнення різних тактичних цілей. На Заході головною метою "зелених" є ухва-
лення національними чи місцевими органами влади правових актів, спрямованих на 
захист довкілля (наприклад, затвердження нової безпечної політики поводження  
з хімікатами, заборона використовувати певний токсичний матеріал у будівництві, 
переведення певної території під заповідний фонд тощо). "Зеленим" нелегко дають-
ся такі акти, боротьба за них може тривати роками і не завжди є успішною. Однак 
після ухвалення таких документів державний апарат вправно виконує свої функції 
(створюється нова система обліку та контролю за обігом хімічних речовин, токсич-
ний матеріал вилучається і не використовується, заповідник функціонує). В Україні 
ж природозахисникам, окрім подібної роботи, ще більше зусиль доводиться докла-
дати, аби примусити державний апарат виконувати його ж рішення, бо ухвалюються 
вони зазвичай лише формально, без реального бажання їх виконувати та без належ-
ного нормативно-організаційного забезпечення.  

 
Що роблять українські екоНУО 

Відчувши потребу об’єднувати зусилля, розрізнені раніше екологічні організації 
почали процес якщо не об’єднання, то принаймні зближення на новому етапі свого 
розвитку. Влітку 2005 року в символічному місці – острові Хортиця на Запоріжжі – 
кількадесят екоНУО з майже всіх регіонів України заснували Всеукраїнський еколо-
гічний рух "Хортицький форум", заявивши у своїй Декларації таке: "... Зміна влади, 
що відбулася, дає шанс на поліпшення екополітики, але шанс цей здійсниться лише 
за активної позиції громадськості... Екологічний рух в Україні в минулі роки вижив  
у дуже несприятливих умовах, нагромадив коштовний досвід, створив ряд важли-
вих прецедентів захисту екологічних прав громадян, став реальною частиною гро-
мадського суспільства, але дотепер мало впливає на формування і здійснення екопо-
літики в державі. ...Ми декларуємо бажання спільно працювати над цими нелегкими 
задачами, шукати взаєморозуміння й узгодження позицій, щоб діяти разом з як 
можна більш широким колом громадських організацій – не тільки екологічних, але  
і правозахисних, професійних, творчих, соціальних, дитячих, жіночих, молодіжних, 
ветеранських – і для цього засновуємо Всеукраїнський екологічний рух "Хортицький 
форум". Наразі "Хортицький форум" поповнюється членами-учасниками. Не всі з 
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них можуть похвалитися реальними досягненнями у справі захисту довкілля, проте 
в його лавах є і досить успішні.  

Як швидко стало зрозуміло, нова "помаранчева" влада зовсім не захотіла "зелені-
ти". Вона не звернула уваги на заклики екоНУО: "Суспільство потребує ефективної 
екологічної політики", "Якщо помаранч справжній, у нього – зелене листя". Нато-
мість нова влада продовжила почате за попередників: рити канал через серце Дунай-
ського заповідника та стрімко добудовувати вельми сумнівну Ташлицьку гідроаку-
мулюючу станцію. Більш ліберальна, вона навіть сприяла активізації усіх руйнівних 
процесів – захопленню територій природно-заповідного фонду, знищенню біологіч-
них ресурсів, самовільній і безконтрольній експлуатації надр тощо. Справжнім шо-
ком для екогромадськості були оголошені новим Кабміном плани збудувати в Укра-
їні протягом 20 років 22 нових ядерних реактори у рамках "Енергетичної стратегії 
України", таким чином нібито забезпечивши країні енергетичну незалежність.  
А на заклики розглянути альтернативні пропозиції, насамперед з ефективного енер-
гозбереження та розвитку відновлювальної енергетики, яких нароблено вже не один 
том, у відповідь – мовчання.  

Як реакція на нові виклики у липні 2006 року кілька організацій, створивши доб-
ровільне громадське об’єднання "Зелений майдан", вийшли на знаменитий київсь-
кий Майдан під гаслом "За пріоритетизацію екологічної політики". Метою акції бу-
ло проведення просвітницько-агітаційної роботи серед населення шляхом розпо-
всюдження інформації про антиекологічні дії влади та ставлення до них екологічних 
громадських організацій. На Майдані було встановлено біло-зелений намет із вели-
ким біло-зеленим прапором, а довкола – бочки із символічними радіоактивними від-
ходами та знаками радіоактивної небезпеки. На наметі були прикріплені листівки із 
питаннями, які привели учасників акції на Майдан.  

Пізніше було організовано збір від людей скарг на екологічні проблеми 
в регіонах. Певно, найскладніше для учасників було пояснювати, що вони самі 
по собі не представляють тут жодної з політичних партій. Хоча аполітичність акції 
мала б бути зрозумілою з її гасел, серед яких виділялись такі: "Я хочу народити здо-
рову дитину!", "Екологічній політиці – пріоритет держави!", "Ні знищенню природи 
Південного Бугу!", "Енергозбереження зупинить ядерного монстра!", "Кримінальна 
відповідальність за екологічні порушення!", "Бережіть ліси! Вони нам 
ще знадобляться!", "Уряде! Вимагаємо виконання закону – створити Національний 
природний парк "Гранітно-степове Побужжя"!", "Малі дози – великі наслідки!" 
(йдеться про малі, нібито безпечні дози радіації, які неодмінно супроводжують усі 
етапи діяльності атомних станцій, починаючи з добування урану і закінчуючи зне-
шкодженням радіоактивних відходів), "А ви у нас спитали?" (про програму побудо-
ви 22 нових атомних реакторів) тощо. В акції брали участь представники Всеукраїн-
ської екологічної громадської організації "МАМА-86" та її регіональних підрозділів, 
Національного екологічного центру України, Української екологічної асоціації "Зе-
лений світ", рівненського "Екоклубу", артемівського "Бахмату", харківських "Пече-
нігів", миколаївських "Спільних дій" та інші.  
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Пізніше учасники "Зеленого Майдану" пікетували будівлю Українського дому 
на Європейській площі, де уряд проводив публічну презентацію результатів роботи 
Кабінету Міністрів за І півріччя 2006 року. "Зелені" виступили проти нехтування 
урядом вітчизняного та міжнародного екологічного законодавства і закликали мож-
новладців переглянути рішення про побудову 22 нових атомних блоків. До акції бу-
ло підготовлено Відкритий лист до президента, в. о. прем’єр-міністра, голови ВРУ 
та лідерів парламентських фракцій із позицією громадських організацій щодо пору-
шення екологічних прав громадян. Відкритий лист із супровідним листом було наді-
слано усім адресатам.  

Результати акції "Зелений майдан" та кампанії "За пріоритетизацію екологічної по-
літики" вплинули на підготовку й затвердження КМУ Концепції національної еколо-
гічної політики, яка встановлює пріоритетність екологічних потреб на рівні з еконо-
мічними й соціальними, а також закладає інтеграцію екологічної політики як засадни-
чу концепцію. Це рішення є особливо важливим тому, що Україна й досі не підготува-
ла Національну стратегію сталого розвитку, про що підписала міжнародні глобальні 
зобов’язання в 1992 році на Всесвітньому саміті Землі. Наразі на базі Концепції готу-
ється Стратегія національної екологічної політики до 2020 року і 5-річний план дій. 

Діяльність екологічних громадських організацій України охоплює різноманітні 
напрями й спрямована на вирішення найгостріших проблем, багато з яких мають 
складний, системний характер.  

Наприклад, організація "Всеукраїнська екологічна ліга" (ВЕЛ), яка має розгалу-
жену мережу регіональних представництв і непогану фінансову базу, веде успішну  
і потужну інформаційну кампанію проти проникнення на український споживчий 
ринок та в сільське господарство генетично модифікованих організмів та продукції  
з них. Іншим успіхом цієї організації стала кампанія проти будівництва у місті Біла 
Церква Київської області екологічно небезпечного об’єкта – сталеливарного заводу.  

Національний екологічний центр України (НЕЦУ) веде потужну роботу з привер-
тання уваги громадськості до знищення куточків дикої природи – як у заповідниках, 
так і в місцях, які б мали стати об’єктами ПЗФ, але через небажання зацікавлених осіб 
не стають ними. НЕЦУ також робить значний внесок у боротьбу із незаконним будів-
ництвом у столиці, а також намагається протистояти екологічно небезпечним проек-
там, на кшталт розбудови Ташлицької гідроакумулюючої електростанції.  

Всеукраїнська екологічна громадська організація (ВЕГО) "МАМА-86" веде кам-
панії за інтеграцію екологічної складової в стратегії розвитку України та екологічно 
свідомий спосіб життя. Організація також відома своєю діяльністю щодо покращен-
ня доступу людей до безпечної для здоров’я питної води та впровадження екосані-
тарії з метою зниження біологічного забруднення довкілля. В рамках багаторічної 
програми з хімічної безпеки вона сприяє впровадженню міжнародних стандартів 
щодо безпечного поводження з непридатними пестицидами, яких в Україні більше, 
ніж в усій Африці.  

Варто зазначити, що для успішної діяльності зовсім необов’язково створювати 
потужну організацію з великою кількістю членів. Маленька організація з активіста-
ми, які віддані своїй справі, може досягати неабияких результатів і визнання. При-
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кладом слугує організація "Екологія-Право-Людина" (ЕПЛ), активістка якої Ольга 
Мелень у 2006 році стала лауреаткою Голдманівської премії (цю премію неформаль-
но називають "нобелівкою" для "зелених"). Премія присуджується Екологічним  
фондом Голдманів, заснованим у 1989 році громадськими діячами Річардом Голд-
маном та його нині покійною дружиною Родою Голдман за особливі здобутки  
у справі захисту навколишнього середовища. У квітні 2006 року наша співгромадян-
ка стала єдиним представником від Європи (нагороджується по одному представни-
ку від цілого континенту), яка отримала цю престижну нагороду. На жаль, вітчизня-
ні ЗМІ не приділили події належної уваги. За що ж така шана молодій львів’янці? От 
уривки з прес-релізу представника зі зв’язків з громадськістю Екологічної премії 
Голдмана в Україні: "Ольга Мелень, 26 років, адвокат, використала правові інструмен-
ти для зупинення будівництва великого судноплавного каналу, який повинен був пройти 
через серце дельти Дунаю, одного з найцінніших водно-болотних угідь у світі. За цю ро-
боту Ольга зазнала переслідувань з боку уряду режиму Леоніда Кучми. Дельта Дунаю, 
що знаходиться біля берегів Чорного моря, утворює лабіринт озер та проток, що по-
кривають більш ніж 1 млн акрів території Румунії та України. Дельта Дунаю вважа-
ється найбільшою у світі територією, покритою очеретом, та відрізняється багатст-
вом біорізноманіття. Дунайська дельта була оголошена Водно-болотним угіддям між-
народного значення в рамках Рамсарської Конвенції, а також включена до Переліку сві-
тової спадщини та до всесвітньої мережі біосферних заповідників ЮНЕСКО". 

Відомі в "зелених" колах і поза ними такі організації, як "Печеніги" (Харків), 
"Екоклуб" (Рівне), асоціація "Екологія і мир" (найстаріша з новітніх НУО Криму  
і нині активно діюча), "Голос Природи" (Дніпродзержинськ) та багато інших, пере-
лік яких може зайняти не одну сторінку. Всіх їх об’єднує одне – небайдужість до 
того, що відбувається навколо, і нестримне бажання діяти (яке неможливо зупинити 
ні спокусою більше заробляти на комерційній роботі, бо всі активісти є професіона-
лами своєї справи, ні залякуваннями, ні частими розчаруваннями чи сумнівами у 
доцільності своєї боротьби) задля порятунку Великої і Прекрасної Природи. 

 
Що робити далі 

Глобальні зміни клімату та розгортання екологічної кризи вимагає об’єднання 
зусиль усього українського суспільства. Авангардом запровадження політики стало-
го розвитку поки що залишаються екологічні організації. Однак, щоб голос екогро-
мадськості був почутий, нас має стати значно більше. Всі українці, які турбуються 
про своїх дітей та їхнє майбутнє, мають якщо не створювати екоНУО чи вступати до 
існуючих, то принаймні підтримувати їх власною участю у різноманітних акціях, 
морально, а за можливості й матеріально. Запровадження енергозберігаючих техно-
логій, ощадливе природокористування, боротьба зі сміттям та безпечне поводження 
з відходами, заборона генетично модифікованих організмів та розвиток органічного 
сільського господарства, заборона винищення лісів і парків, збереження української 
землі – саме ці теми мають стати головними під час спілкування політичних партій  
з громадами та громадськими екологічними організаціями, які обстоюють інтереси 
пересічних громадян України. 
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ЗДОБУТКИ ОРГАНІЗАЦІЙ  
ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА 2008 РІК 

 
Ольга Айвазовська,  

голова Правління Громадянської мережі "ОПОРА" 
 
Моніторингові, сторожові, "watch-dog", організації громадського контролю… 

Так себе іменують інститути громадянського суспільства, які серед своїх завдань 
виокремлюють функцію громадського контролю переважно за діяльністю органів 
влади різного рівня. Щоб проаналізувати активність цього сегмента організацій гро-
мадянського суспільства (ОГС) у 2008 році, варто спочатку узгодити понятійну базу. 
Отже, моніторинг – це спеціально організоване, систематичне та безперервне сте-
ження за станом об’єктів, явищ, процесів з метою їх оцінки, контролю, прогнозу-
вання тощо. Моніторинг у широкому розумінні може передбачати декілька органі-
заційних функцій: виявлення критичних явищ або тих, що перебувають у стані змін, 
стосовно яких формуватиметься курс дій на майбутнє; моніторинг також встанов-
лює зв’язок з оточенням, попереднім надбанням конкретної політики чи програми; 
оцінює відповідність правилам та певним зобов’язанням. Ці визначення сприяють 
розумінню рівня роботи українських громадських організацій.  

У сфері громадського контролю умовно можна виділити три типи українських 
НУО, що виконують функції контролю. Серед них "спостерігачі/наглядачі", класич-
ні "watch-dog" та "проактивні монітори". "Спостерігачі" переважно фіксують зміни в 
ключових сферах життєдіяльності суспільства та випрацьовують загальні теорії, не 
ставлячи собі за мету просування результатів моніторингу в реальну державну полі-
тику. "Watch-dog" організації, крім виконання наглядових функцій, активно працю-
ють з інформаційними каналами та популяризують свої дослідницькі продукти, 
змушуючи владу послуговуватися напрацюваннями, з метою покращення політики, 
переоцінки ефективності програм тощо. "Проактивні монітори" досить часто на рів-
ні ідей та рішень випереджають інституції влади та, власне, формують методи вирі-
шення суспільних проблем до виникнення критичних ситуацій.  

Уже давно перейшла в категорію народних приказка: "Якщо ви щось зробили, 
але про це ніхто не написав, то ви нічого не робили…". Підтвердженням цьому є те, 
що різні пошукові системи пропонують близько 113 000 згадувань на наш запит сто-
совно діяльності громадських організації у форматі моніторингових протягом  
2008 року. Втім, після детального ознайомлення з матеріалами реально відповідають 
запиту лише 426 посилань. Тож кількісні показники не підтверджують рівень, який 
може забезпечити ефективний громадський контроль за діями держави.  

Крім того, аналіз віртуального простору засвідчив відсутність у користувачів ме-
режі Інтернет зацікавлення в отриманні інформації від першоджерел. Утім, діяль-
ність моніторингових організацій в Україні досить активно висвітлюється традицій-
ними медіа відповідно до "сезонності" повідомлень. Засоби масової інформації пе-
ретворюються на активних споживачів моніторингових продуктів ОГС у виборчий 
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період (довготерміновий та короткотерміновий моніторинги виборчих кампаній), 
час упровадження чи тестування суспільно важливих реформ (наприклад, у галузі 
освіти: моніторинг зовнішнього незалежного оцінювання, вступної кампанії до ви-
щих навчальних закладів) чи діють ситуативно відповідно до новинних запитів, ко-
ли особливо популярними є правозахисники, вузькопрофільні експерти-політологи, 
економісти тощо.  

 
 
Зміст діяльності ОГС у сегменті  
моніторингових проектів протягом 2008 року 

 
Доступ до інформації та прозорість влади 
Актуальною темою залишається питання доступу до інформації. Більшість орга-

нізацій, що здійснювали активну діяльність у цій сфері, працювали на локальних 
рівнях. Крім того, ОГС виокремлювали аналіз прозорості конкретних напрямів полі-
тики чи інституцій влади. Наприклад, Волинська обласна молодіжна громадська 
організація "Асоціація молодих реформаторів (АМоРе)" провела моніторинг досту-
пу до інформації про діяльність органів влади у справах молоді у Волинській облас-
ті. Експерти організації проаналізували наявність інформації, яка передбачена По-
становою Кабінету Міністрів України №3 "Про порядок оприлюднення у мережі 
Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади", на офіційних веб-
сайтах Волинської обласної державної адміністрації, Управління у справах сім’ї, 
молоді та спорту облдержадміністрації та Луцької міської ради. Проект має своє 
продовження та реалізується за єдиною методикою в інших регіонах України. Важ-
ливим є той факт, що громадськість не зупиняється на оприлюдненні результатів 
дослідження, а проводить заходи, метою яких є покращення доступу до інформації 
та застосування рішень, включаючи звернення до суду. 

ОГС активно порушували тему контролю за виконанням передвиборчих програм 
депутатами місцевих рад. Проблемою виявився доступ до інформації щодо змісту 
програмних документів у період між проведенням виборів. Тож для здійснення зав-
дань моніторингу доводилося дедуктивним методом відшуковувати зафіксовані обі-
цянки депутатів, щоб проконтролювати їх виконання. По-перше, ситуація засвідчує 
те, що громадськість послуговується несистемним підходом до аналізу місцевої по-
літики, адже первинним збиранням матеріалів такого роду варто займатися під час 
виборчих кампаній. По-друге, стан справ дає змогу підтвердити популізм програм-
них засад місцевих політичних сил, які не лише не планували виконувати власні обі-
цянки, а й не зафіксували їх хоча б на рівні партійних штабів. Отже, "броунівський 
рух" з боку влади та громадськості веде до того, що ОГС не мають впливу на вироб-
лення чітких правил гри муніципального політикуму та спричиняють формування 
двосторонньої культури ведення відкритих дискусій.  

Для прикладу, в рамках проекту "Мережа свідомих громадян", що реалізовувався 
Подільським центром соціальних технологій, проводився комплексний моніторинг 
виконання передвиборчих обіцянок депутатами різного рівня рад у Вінницькій об-
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ласті та міськими головами. В межах дослідження велося активне листування з мож-
новладцями та мерами, метою якої стало збирання інформації щодо передвиборчих 
обіцянок. Висновки дослідження презентувалися та обговорювалися на круглому 
столі. Публічним рецептом вирішення проблем щодо віддалення депутатів від ви-
борців стала необхідність внесення змін до виборчого законодавства, оскільки, зок-
рема, існує невідповідність пропорційної виборчої системи за закритими списками 
потребам громадян. Присутні на заході депутати різних рівнів порушили питання 
просвіти та "виховання" самих виборців, що, на їх думку, передбачало відхід від 
споживацького ставлення до депутатських фондів на користь участі у розробці про-
грам вирішення суспільно значущих проблем. На думку автора, жодна виборча сис-
тема не є самодостатньою за відсутності відкритої міжсекторальної дискусії та сис-
темної роботи громадських контролерів. А становлення прозорої та ефективної по-
літики можливе лише за умови активної позиції громадськості, системності контро-
лю та адекватності влади.  

 
 
Громадський контроль за реформами 

 
Актуальною темою минулого року став моніторинг проведення зовнішнього не-

залежного оцінювання та вступної кампанії до вузів в Україні. Можна відповідально 
стверджувати, що українські ОГС уперше спільними зусиллями забезпечили конт-
роль за впровадженням цілої реформи. Оскільки новації в освітній сфері мали знач-
ний суспільний резонанс, громадськість виступила активним учасником процесу. 
Системний моніторинг кампанії тестування на національному рівні здійснювали дві 
мережевих організації: Комітет виборців України (КВУ) та Громадянська мережа 
"ОПОРА", а експертну підтримку надавав Центр тестових технологій та моніторин-
гу якості освіти (ЦТТ). Загалом у моніторингу було задіяно більше 2,5 тисяч гро-
мадських спостерігачів, кожен з яких у середньому був присутній на трьох тесту-
ваннях. Під час вступної кампанії до вузів на національному рівні діяла Коаліція 
громадських організацій, до складу якої увійшли 12 ОГС. Основні зауваження щодо 
покращення системи проведення зовнішнього незалежного оцінювання, що були 
підготовлені КВУ, ГМ "ОПОРА" та ЦТТ, враховано на системному рівні й закріпле-
но у процедурних документах.  

Втім, успішні моніторингові проекти щодо розробки та контролю за впрова-
дженням реформ здійснюються і на локальних рівнях. Для прикладу, в місті Возне-
сенську Миколаївської області ще з 2004 року розпочато роботу над розробкою 
Стратегічного плану оновлення житлово-комунального господарства. До цієї діяль-
ності спочатку долучилася громадськість, але в останні півтора роки ОГС втратили 
інтерес до теми, а влада монополізувала інформацію щодо впровадження реформи. 
Проблема неучасті стала надактуальною, коли тарифи на послуги постійно підви-
щувалися, а жодних якісних змін у галузі не відбувалося. З огляду на це ГО "Агент-
ство регіонального розвитку м. Вознесенська" започаткувало моніторингово-
просвітницьку кампанію, завдяки якій було не лише проаналізовано ситуацію, а й 
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запроваджено зміни на рівні місцевої політики шляхом перегляду на сесії міської 
ради Стратегічного плану розвитку. Створення механізмів реального громадського 
контролю за виконанням рішень органів місцевого самоврядування та реалізацією 
згаданого плану дозволило покращити якість комунальних послуг та забезпечило 
розуміння й підтримку реформи з боку громади. Системний діалог між владою та 
громадськістю став базою для визначення проблем та потреб сторін з метою їх задо-
волення, ефективного використання ресурсів громади.  

У рамках кампанії було також забезпечено прозорість виконання Стратегічного 
плану розвитку житлово-комунального господарства міста шляхом створення меха-
нізмів залучення громадськості до розробки та контролю за виконанням рішень ор-
ганів місцевого самоврядування. Експертні групи при органі місцевого самовряду-
вання оцінювали ефективність впровадження реформ, а діалог з громадою забезпе-
чувався шляхом просвітницьких заходів: від дня відкритих дверей у ЖЕКах міста до 
роботи зі студентами та школярами щодо необхідності сплачувати за комунальні 
послуги. В результаті, у місті Вознесенську запроваджуються системи енергозбере-
ження, сортується сміття та створюються ОСББ. 

 
 
Моніторинг незаангажованості медіа 

 
Громадськість продовжує контролювати незаангажованість роботи медіа на на-

ціональному та локальних рівнях. Моніторинг цього сегмента громадянського сус-
пільства визначали як пріоритет своєї діяльності не лише професійні журналістські 
організації, а й ОГС більш широкого профілю. Втім, зацікавлення з боку ОГС є до-
сить логічним явищем. Фактично, громадськість, що контролює професійність та 
прозорість роботи ЗМІ, в перспективі є споживачем послуг вільних медіа.  

Серед профільної медійної громадськості найбільш активними та системними  
у моніторинговому полі є Інститут масової інформації та "Телекритика". Інститут 
масової інформації найбільше зосереджується на системних зрізах щодо збільшення 
кількості замовних матеріалів ("джинси") та професійності журналістів на регіональ-
них рівнях, а серед пріоритетів "Телекритики" – аналіз, моніторинг та оцінка медій-
ної діяльності на національному та міжнародному рівні. Зокрема, у моніторингових 
матеріалах Інституту масової інформації можна знайти ретельно складені огляди 
розвитку та сучасного стану ЗМІ України, аналіз дотримання журналістами профе-
сійних стандартів на різних рівнях, пропозиції до законодавчих обмежень щодо 
практики замовних матеріалів тощо. Крім того, реальна робота посилює спротив  
з боку редакторів та власників регіональних медіа. Так, непоодинокими є звернення 
редакційної адміністрації до моніторингової громадськості з погрозами відкриття 
судових справ. Однак усі зауваження та вимоги залишаються усними.  

Дії громадськості сприяли поширенню інформації стосовно проблеми замовних 
матеріалів у ЗМІ; результати моніторингу активно відслідковуються редакторами, 
що призводить до зменшення "джинси" переважно в регіональних виданнях; матері-
али обговорюються громадськістю на локальних та національному рівнях; моніто-
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ринг відслідковує технологічні прийоми щодо пропагування діяльності політичних 
суб’єктів та оприлюднює їх; результати аналізу розглядаються та обговорюються на 
засіданнях Національної комісії з утвердження свободи слова та розвитку інформа-
ційної галузі. 

"Телекритика" в моніторинговому полі зарекомендувала себе лідером аналізу ін-
формаційних воєн як на національному, так і на міжнародному рівнях. Зокрема, ці-
кавими дослідженнями є моніторинг медійного ринку під час грузинсько-
російського та газового конфліктів, аналіз незаангажованості медіа у висвітленні 
суспільно-політичних процесів національного рівня тощо. Хоча "Телекритика" юри-
дично до початку 2007 року існувала у форматі громадської організації, а тепер це – 
товариство з обмеженою відповідальністю, функції громадського контролю редак-
цією видання фактично збережено. 

 
 
Контроль за дотриманням прав людини 

 
Громадський моніторинг за дотриманням прав людини в Україні є однією з най-

більш сталих тем, в якій працюють переважно одні й ті самі громадські організації. 
Сфера їхньої діяльності стосується економічних, соціальних прав, перевірки ефек-
тивності та законності роботи правоохоронних органів у державі, дотримання прин-
ципів верховенства права тощо. Аналітичні та моніторингові матеріали користують-
ся попитом не тільки серед українських ЗМІ, влади, громадськості та правоохорон-
них органів, ними цікавиться й міжнародна спільнота. Українська Гельсінкська спі-
лка з прав людини та Харківська правозахисна група є одними з найдавніших і 
найактивніших правозахисних організацій в нашій країні. Організації вже багато 
років поспіль оприлюднюють звіти щодо дотримання прав людини в Україні та сис-
темно аналізують діяльність Уповноваженого з прав людини, публічно опонують 
омбудсману щодо неефективної роботи в організаційних, інформаційних та страте-
гічних питаннях. Крім того, правозахисні організації вже декілька років поспіль про-
пагують тему, якою займаються, через Міжнародний фестиваль документального 
кіно про права людини. Системність роботи та актуалізація питань правозахисту 
через публічні заходи на кшталт фестивалю сприяють формуванню позитивної ре-
путації цього сегмента ОГС.  

 
 

Сам собі "монітор" 
 
Однією з популярних тем, які порушувалися моніторинговими ОГС у 2008 році, 

став контроль за виконанням Плану заходів щодо реалізації Концепції сприяння 
розвитку громадянського суспільства. Найбільш активними "моніторами" були 
Український незалежний центр політичних досліджень і Альянс "Майдан". Фактич-
но, натхненниками підтримки розвитку громадянського суспільства виступили без-
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посередні споживачі послуг, тобто організації громадянського суспільства. Не див-
но, що ОГС активно виконували й функції контролю.  

За висновками експертів, вдалося якісно здійснити ті заходи, до яких залучилися 
громадські та експертні організації. Відповідальність за невиконані заходи також 
лежить на організаціях громадянського суспільства, які не виявили ініціативи та 
професіоналізму. 28 січня 2009 року відбулась всеукраїнська конференція, на якій 
140 ОГС представили пропозиції до Плану заходів на 2009 рік і направили їх на роз-
гляд уряду. Успішність виконання цих заходів у перспективі залежить від спільної  
і скоординованої роботи як органів влади, так і ОГС. 

 
 
Висновки та рекомендації 

 
Звичайно, щоб проаналізувати та розкрити тему громадського контролю в Украї-

ні, необхідно провести окреме дослідження та оприлюднити його результати у спе-
ціальному виданні.  

 
Втім, позитивними характеристиками діяльності  
моніторингових ОГС у 2008 році є: 
1. Поступова переорієнтація з процесу на результат. Фактично, більша частина 

ОГС припинила займатися виключно перевіркою обраних секторів чи напрямів 
політики та виступати небагатослівними спостерігачами суспільно важливих 
процесів. У 2009 році боротимуться за довіру з боку громадян не ті організації, 
що видають багатотомні зібрання звітів або чисельні брошурки на різні теми, а ті, 
які зможуть на основі досліджень запропонувати конструктивні рішення пробле-
ми, взяти на себе відповідальність за результативність обраних механізмів реалі-
зації та мати "історію успіху" в результаті власної діяльності. 

2. Більш системний підхід до обраних тем. Варто відзначити тенденцію до зрос-
тання професіоналізму громадських організацій в обраних для громадського кон-
тролю темах. Якщо протягом попередніх років тематичною сталістю вирізнялися 
переважно екологічні чи правозахисні організації, то 2008 рік засвідчив рух до 
системного моніторингу цілих суспільних секторів упродовж більш тривалого ча-
су, ніж це передбачає профінансований якимось фондом проект. Таким чином, 
програмний (а не проектний) підхід деяких ОГС дає підстави сподіватися на ак-
тивний та професійний розвиток сектора. 

3. Тематична, а не залежна від конкретної події присутність моніторингових 
організацій у медіа-просторі. Дана характеристика є природним наслідком пере-
орієнтації на програмну, а не проектну діяльність. Фактично, ті громадські орга-
нізації, що стабільно працюють з обраними суспільно важливими темами, потра-
пляють до пулів журналістів та виступають як експерти, коментатори, представ-
ники незаангажованих конкурентних позицій. 
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Негативними характеристиками діяльності моніторингових ОГС  
у 2008 році є: 
1. Низька спроможність якісного спілкування з владою різних рівнів. Звісно, не 

останню роль у цій проблемі відіграє ставлення влади, а саме – відсутність розу-
міння переваг міжсекторального партнерства. Втім, досить часто ОГС, які розпо-
чинають кампанії громадського контролю, стартують з позиції "іду на ви", що 
призводить до непродуктивного протистояння з державними службовцями. 

2. Недостатньо високий рівень моніторингових продуктів ОГС. До сьогодні  
у громадських організацій, у тому числі тих, які протягом багатьох років працю-
ють в третьому секторі, відсутнє розуміння потреби готувати якісні та конкурент-
ні продукти, презентувати результати власної роботи. Часто організації замість 
зрозумілого моніторингового висновку з чіткими рекомендаціями видають без-
змістовні тексти, приховані під складною методикою дослідження. Отже, реалізу-
вати 70% рекомендацій напрацювань просто неможливо. 

3. Невідповідність задекларованих позицій реальним. Досить часто ОГС оголо-
шують про масштабні кампанії моніторингу, метою яких є підготовка до систем-
них змін на національному чи регіональному рівнях, але все обмежується декла-
раціями. Така бравада завдає шкоду всьому сектору та підриває довіру до профе-
сійних громадських організацій в очах влади та пересічних громадян. 
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ОРГАНІЗОВАНА ФІЛАНТРОПІЯ:  
УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР 

 
Анна Гулевська-Черниш,  

директор Українського форуму благодійників 
 

Організована філантропія:  
новий сегмент українського громадянського суспільства 

 
Аналіз подій у сфері благодійництва в Україні, що відбувалися протягом остан-

ніх трьох-чотирьох років, свідчить про появу нового явища, про яке досі не згадува-
лося ні на шпальтах вітчизняних друкованих видань, ні в інших засобах інформації. 
Йдеться про становлення в Україні нової складової громадянського суспільства – 
так званого сектора організованої філантропії. Цей термін є новим як для активістів 
громадянського руху, так і для пересічних українців, однак уже давно поширений  
в тих країнах, де благодійництво є невід'ємною частиною життєдіяльності громадян. 
Це поняття означає сукупність різних типів благодійних фондів та організацій, ін-
ституалізованих благочинних проектів, а також бізнес-компаній, які цілеспрямовано 
займаються благодійністю. 

Серед основних факторів, які свідчать про становлення сектора організованої фі-
лантропії в Україні, можна виокремити: 
• наявність відповідної законодавчої бази, яка регулює благодійну діяльність  

у країні; 
• реєстрація значної кількості благодійних організацій та фондів;  
• збільшення проявів та обсягів благодійної допомоги як з боку пересічних 

громадян, так і з боку компаній; 
• масове поширення ініціатив корпоративної філантропії у середовищі 

вітчизняного бізнесу. 
З 2006 року в Україні наявні всі основні типи благодійних організацій, які у між-

народній практиці утворюють основу сектора організованої філантропії, а саме: 
приватні, корпоративні та операційні благодійні фонди, а також фонди громад.  

Таким чином, не торкаючись наразі питання якості діяльності вітчизняних благо-
дійників, можна стверджувати, що формально сьогодні в українському суспільстві 
наявні основні атрибути сектора організованої філантропії. 

 
Благодійні фонди та організації –  
основа сектора організованої філантропії 

 
В історії розвитку західних держав благодійні фонди та організації утворювалися 

з багатьох причин: їх засновували заради слави або увічнення власного імені, благої 
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честі або спасіння душі, класової свідомості або політичної користі, але головними 
рушіями були альтруїстичні переконання, щедрість і шляхетність.  

Коріння благодійних фондів лежить у релігійних віруваннях, демократичних 
принципах громадянської активності, плюралістичних підходах до вирішення про-
блем, а також у традиціях автономного існування людини від держави. Саме тому 
сучасний світ усе частіше звертає увагу на ці установи – вони почали відігравати 
провідну роль у політичних, економічних, соціальних та екологічних обговореннях. 
Сьогодні благодійні фонди працюють заради поліпшення умов та якості життя лю-
дей, вони втілюють у життя громадські ініціативи та формують активне громадянсь-
ке суспільство. 

З метою вивчення основних досягнень діяльності благодійних фондів та органі-
зацій в Україні, а також труднощів, з якими вони стикаються, у 2008 році Українсь-
кий форум благодійників (перша в Україні професійна асоціація благодійників) про-
вів усеукраїнське дослідження "Благодійні інституції України: сучасний стан та пер-
спективи розвитку". Його результати дають можливість визначити певні тенденції 
розвитку сектора організованої філантропії та, зокрема, діяльності благодійних фон-
дів і організацій в Україні. 

Аналіз даних щодо періоду створення благодійних фондів та організацій свідчить 
про те, що більшість із них (82%) створена після 1997 року, коли було ухвалено За-
кон України "Про благодійництво та благодійні організації" (№531/97-ВР від 16 ве-
ресня 1997 року). Проте порівняльний аналіз дат заснування фондів різних типів 
указує на те, що більшість операційних фондів було створено в Україні до 2003 ро-
ку. Заснування ж переважної кількості вітчизняних фондів громад відбулося в пері-
од 2002–2005 років. І саме у 2005-му пожвавився процес реєстрації перших україн-
ських приватних та корпоративних фондів. 

 
Мотиви створення благодійних фондів та організацій 

 
Інтерв’ю з керівниками/засновниками різноманітних благодійних інституцій да-

ли змогу виокремити основні мотиви, що спонукають приватних осіб або комерційні 
структури створювати благодійні організації:  
• бажання об’єднати зусилля для надання допомоги нужденним та знедоленим; 
• намір мобілізувати ресурси задля вирішення проблем окремої категорії 

населення (наприклад, дітей-інвалідів, онкохворих, людей похилого віку та ін.); 
• прагнення позбутися соціальної скрути в громаді, де мешкає засновник; 
• бажання випробувати успішні міжнародні практики розв’язання тих чи інших 

соціальних проблем в українських умовах; 
• можливість виявити свої лідерські та організаторські навички у благодійній справі; 
• інше. 

Для засновників приватних фондів основною мотивацією є пошук нової сфери 
діяльності після досягнення успіху в бізнесі, бажання поділитися власними досяг-
неннями з іншими, реалізація своїх переконань та амбіцій, визнання у суспільстві. 
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Комерційна організація, створюючи власний фонд, переслідує насамперед мету 
практичного запровадження у своїй діяльності принципу соціальної відповідальнос-
ті. Завдяки діяльності цього фонду вона має можливість забезпечити тривалість ус-
піху компанії та сталість соціально-економічного середовища, в якому вона працює; 
підвищити нематеріальну складову вартості бізнесу; домогтися лояльного ставлення 
співробітників, клієнтів і держави. 

 
Сфери діяльності сектора організованої філантропії 

 
Результати дослідження свідчать про те, що більшість українських активних бла-

годійних організацій та фондів, створених переважно наприкінці 1990-х та на почат-
ку 2000-х років, пройшли складний етап організаційного розвитку, під час якого 
відбувся перехід від хаотичного впровадження різноманітних ініціатив до конкрети-
зації сфер їхньої діяльності та визначення основних стратегічних завдань. Саме це 
надало їхній діяльності більшої прозорості та зрозумілості для суспільства і держа-
ви. Благодійні організації, засновані протягом останніх двох років, зазвичай визна-
чають свої пріоритети на початковому етапі діяльності. 

Серед названих представниками благодійних фондів пріоритетних сфер діяльно-
сті можна виокремити такі: соціальний захист населення (69%), охорона здоров’я 
(49%), освіта і права людини (відповідно по 48%), розвиток громади та підтримка 
громадських ініціатив (47% та 46% відповідно). Щодо інших сфер діяльності, то 
40% респондентів згадали культуру; решта зазначили дозвілля (35%) та демократич-
ні перетворення (31%).  

Сфери діяльності фондів розрізняються залежно від їхнього виду. Проте цікавим 
виявився той факт, що сфера соціального захисту є найбільш пріоритетною для опе-
раційних фондів (64%), фондів громад (73%) та приватних фондів. Іншим провідним 
напрямом є сфера охорони здоров’я, в якій зосереджують свою діяльність 51% опе-
раційних фондів, а також більшість приватних фондів. Проте інші стратегічні на-
прями діяльності суттєво відрізняються залежно від видів фондів. Так, для фондів 
громад важливими сферами їхньої діяльності є підтримка громадських організацій 
(63%) та розвиток громади (55%). Приватні й корпоративні фонди приділяють бага-
то уваги розвитку культури та освіти. 

 
Програмна діяльність благодійних інституцій 

 
Аналіз програмного наповнення вітчизняних благодійних фондів свідчить про те, 

що для більшості цих утворень (незалежно від виду організації) основним підходом 
у реалізації їхньої діяльності є впровадження власних операційних програм. І це 
суттєвою відрізняє українські приватні, корпоративні фонди та фонди громад від 
їхніх західних партнерів. Адже у міжнародній практиці для фондів усіх трьох зазна-
чених видів надання грантів є базовим напрямом, який робить їхню діяльність уні-
кальною та потрібною суспільству. 
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Особливістю програм операційних фондів є розробка та впровадження іннова-
ційних моделей соціальної роботи, спрямованих на призупинення чи скорочення 
поширення окремих негативних явищ або на розв’язання певних проблем, які дер-
жава сьогодні самостійно вирішувати не спроможна, скажімо: реабілітація дітей та 
дорослих з особливими потребами, профілактика наркоманії, догляд за людьми по-
хилого віку, профілактика епідемії ВІЛ/СНІДу, підтримка онкохворих тощо. Опера-
ційні фонди є переважно тими організаціями, які безпосередньо надають широкий 
спектр соціальних послуг населенню та, як правило, мають у своєму штаті належних 
спеціалістів соціальної сфери. 

Вітчизняні фонди громад докладають чимало зусиль у своїй повсякденній діяль-
ності до розвитку локальної філантропії, активізації місцевого населення, налаго-
дження соціального партнерства та мобілізації ресурсів громади. Саме ці фонди є 
сполучною ланкою між місцевою владою, ініціативними групами та бізнесовими 
структурами.  

Реалізація різнопланових соціальних програм є особливістю українських корпо-
ративних фондів. Аналіз спектра їхньої програмної діяльності засвідчив два основ-
них підходи, що застосовуються ними при розробці власних операційних програм: 
• запровадження вузькоспеціалізованої діяльності, спрямованої на розв’язання 

проблеми, зазначеної в місії/стратегічній меті фонду (наприклад, зниження 
дитячої смертності, соціальна адаптація вихованців інтернатів тощо); 

• підтримка та впровадження різноманітних ініціатив, спрямованих на покращення 
якості життя у громаді, в якій знаходиться компанія – засновник фонду. 
Важливою характеристикою операційних програм приватних фондів є їхні інди-

відуальні підходи до вирішення тих чи інших проблем. На відміну від решти видів 
фондів, досить складно визначити єдину типологізацію програм саме цієї категорії 
благодійних організацій, окрім сфер, в яких вони працюють (а це, насамперед, збе-
реження культурної спадщини і традицій, зміцнення здоров’я нації, примноження 
потенціалу та розвиток авторитету України). Адже програмні підходи, які застосо-
вуються ними (чи то створення школи економіки або мистецького центру, чи то за-
початкування студії "цифрової журналістики" та проведення показу Love Fashion 
AID), завжди вирізняються унікальністю. 

У рамках власних операційних програм більшість благодійних організацій нада-
ють інформаційні, освітні, психологічні та юридичні послуги. Серед інших: побуто-
ві, медичні, посередницькі, послуги з працевлаштування тощо. Основною діяльніс-
тю для багатьох організацій є консультування. Дані свідчать про те, що цей вид ро-
боти найбільше використовують у своїй практиці операційні фонди та фонди гро-
мад. Також для операційних фондів важливими є благодійні акції та соціальний су-
провід, тоді як значна кількість фондів громад займається представленням інтересів 
громадян та виданням інформаційних матеріалів. Для більшості приватних фондів 
найпоширенішими видами діяльності є проведення доброчинних акцій (благодійних 
концертів, ярмарків, аукціонів, теле- і радіомарафонів), дослідження й технічне 
оснащення (дооснащення) медичних/соціальних/освітніх закладів сучасним устатку-
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ванням. Корпоративні фонди зосереджують увагу на розробці та виданні інформа-
ційно-методичних матеріалів, навчанні, а також на проведенні благодійних акцій. 

Крім того, в рамках власних операційних програм благодійні організації надають 
цільову матеріальну допомогу вразливим прошаркам населення, а саме: соціально 
незахищеним верствам та особам похилого віку; дітям-сиротам та дітям, позбавленим 
батьківського піклування; вихованцям шкіл-інтернатів; наркоманам, алкоголікам та 
членам їхніх сімей; ВІЛ-позитивним; багатодітним і неблагополучним сім’ям та ін. 

Незважаючи на те, що грантові програми не є пріоритетними для більшості віт-
чизняних фондів, цей вид діяльності представлено у портфоліо майже третини бла-
годійних інституцій. Істотна частка грантів припадає на громадські організації, про-
те в окремих випадках одержувачами можуть бути й фізичні особи, державні уста-
нови та органи місцевого самоврядування. Так само, як і операційні, грантові про-
грами здебільшого реалізуються у сферах соціального захисту населення, охорони 
здоров’я, культури, підтримки громадських ініціатив. 

 
Фінансова стабільність благодійних фондів та організацій 

 
Серед основних джерел доходів вітчизняних благодійних інституцій було зазна-

чено такі: гранти від міжнародних організацій, доброчинна допомога від комерцій-
них структур та благодійні внески фізичних осіб. Дані дослідження свідчать про те, 
що в загальній сукупності фінансова стабільність благодійних фондів та організацій 
ще великою мірою залежить від міжнародних донорів, тож через це діяльність на-
ших доброчинців є нестабільною. І насамперед ідеться про операційні фонди та фон-
ди громад, для більшості яких це джерело надходжень є пріоритетним у поповненні 
власного бюджету. Лише обмежена кількість операційних фондів має доступ до 
державного бюджету. 

Аналіз обсягів витрат на благодійну діяльність фондів різних видів свідчить про 
те, що значна кількість операційних фондів щороку витрачає на свою статутну ді-
яльність до 500 тисяч грн, розмір бюджетів третини із них становить до 50 тисяч 
грн. Подібне співвідношення щодо обсягів фінансування своєї діяльності мають  
і вітчизняні фонди громад. Більшість корпоративних фондів щороку витрачає на це 
від 500 тисяч до мільйона грн. Різниця між наведеними цифрами характеризує також 
і щорічні видатки половини приватних фондів, тоді як решта цих установ витрачає 
на свої програми понад 1 млн грн. 

 
Найбільші досягнення у розвитку благодійного руху в Україні 

 
Десятирічний етап розвитку сектора благодійних організацій в Україні характе-

ризується кількома фактами, що свідчать про позитивну динаміку розвитку благо-
дійництва у країні, а також основні надбання українських благодійників, зокрема: 
• Збільшення кількості та розширення спектра діяльності благодійних 

організацій в Україні. Цей факт характеризується появою в Україні благодійних 
інституцій нових типів (наприклад, фондів громад, що сформувалися в Україні 
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лише на початку 2000-х років) та сприяє диверсифікації їхніх програмних 
напрямів і видів діяльності.  

• Налагодження співпраці між благодійними інституціями. Впродовж останніх 
років значно пожвавився обмін досвідом між благодійними організаціями, 
дедалі частіше проводяться локальні, регіональні та національні круглі столи, 
семінари й конференції, присвячені питанням запровадження успішних практик 
благодійництва в усіх його виявах. Крім того, в Україні вже з’явилися перші 
формальні та неформальні об’єднання благодійників, що спрямовують свою 
діяльність саме на консолідацію зусиль і розвиток партнерських відносин між 
вітчизняними благодійними інституціями. 

• Налагодження контактів із зарубіжними благодійними організаціями, донорами 
та меценатами. Українські благодійні інституції беруть активну участь у міжна-
родних заходах, присвячених проблемам розвитку доброчинності та професіоналі-
зації діяльності благодійних фондів (зокрема, у конференціях та зустрічах Євро-
пейського центру фундацій, Американської ради благодійних фондів та ін.), а та-
кож ініціюють проведення спільних заходів на теренах України. 

• Професіоналізація і систематизація благодійної діяльності. Останнім часом 
відбувається перехід від хаотичної доброчинності до системності у підготовці та 
впровадженні благодійних ініціатив, проектів і програм. Вітчизняні організації 
активно застосовують у своїй практиці сучасний інструментарій розробки 
доброчинних програм, впроваджують інноваційні технології у здійсненні 
благодійності (наприклад, послуговуються підходом соціального інвестування 
замість "традиційних" форм благодійності), приділяють увагу виміру 
ефективності й результативності своєї діяльності.  

• Поширення принципів соціальної відповідальності у діяльності вітчизняних 
установ та організацій. Приєднання України у 2005 році до Глобального дого-
вору ООН та активна популяризація принципів соціальної відповідальності, ви-
значених цим документом, сприяли виникненню пожвавленого інтересу з боку 
українських комерційних структур, фінансових установ, ЗМІ, організацій грома-
дянського суспільства до ідеї впровадження цих принципів у повсякденну прак-
тику. Одним із результатів такого кроку є ініціювання українськими організація-
ми нових благодійних програм та ініціатив. 

• Зростання поінформованості суспільства про розвиток благодійництва в Укра-
їні та у світі. Вітчизняні засоби масової інформації приділяють дедалі більше 
уваги висвітленню позитивних прикладів благодійності, спонсорства і меценат-
ства в українському та міжнародному контекстах, а також безпосередньо долу-
чаються до проведення різноманітних благодійних акцій та ініціатив. 

• Стимулювання благодійництва з боку перших осіб держави. Особиста 
ініціатива перших осіб держави, запровадження ними низки доброчинних акцій 
є суттєвим прикладом для наслідування і підтримки подальшого розвитку 
благодійного руху в Україні. 
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Труднощі, які найбільше перешкоджають  
розвитку благодійності в Україні 

 
Реалії сучасного розвитку та становлення громадянського суспільства свідчать 

про те, що за умов соціально-економічних трансформацій в Україні благодійні орга-
нізації стикаються з багатьма проблемами та труднощами, серед яких основними  
є такі: проблемне законодавство, брак у країні стандартів для здійснення доброчин-
ної діяльності, відсутність економічних стимулів для заохочення благодійників, об-
межені матеріальні ресурси для підтримки повсякденної діяльності організацій, не-
достатній рівень поінформованості громадськості про сутність і мету благодійницт-
ва, низький рівень довіри громадськості до благодійництва, відсутність кваліфікова-
них співробітників у благодійних організаціях.  

 
Перспективи розвитку сектора організованої філантропії 

 
Результати проведеного дослідження дають усі підстави стверджувати, що про-

цес розвитку благодійних організацій та фондів в Україні набирає обертів. Цей про-
цес відбувається одночасно зі змінами у сфері благодійництва у країнах Європи та 
США. Єдиною істотною різницею є те, що традиції та звички займатися благодійні-
стю в Україні ще досить слабкі.  

Сьогодні вітчизняні благодійні інституції: 
• провадять діяльність, яка зорієнтована на досягнення соціальної і духовної 

стабільності у суспільстві, а також є вагомим інструментом соціального 
розвитку суспільства, засобом стримування соціальних катаклізмів та 
конфліктів; 

• виступають основними провідниками ідей благодійництва та доброчинної 
діяльності в українському суспільстві; 

• створюють умови для привнесення кращого європейського та світового досвіду 
у вирішення найактуальніших соціальних проблем українського суспільства; 

• підтримують сучасні програми для запровадження інноваційних технологій 
щодо суспільного розвитку та введення України у світову спільноту як 
рівноправного партнера, як країни з великим історичним, культурним, 
економічним, соціально-політичним потенціалом; 

• є активними учасниками процесу лобіювання змін до законодавства на 
місцевому, обласному та національному рівнях; 

• мають значний вплив на активізацію українських громад та розвиток 
соціального партнерства у них задля вирішення певних соціальних проблем; 

• відіграють суттєву роль у підготовці фахівців соціальної сфери в Україні та 
створюють значну кількість робочих місць у недержавному секторі для 
працевлаштування вищезазначених спеціалістів.  
Задля подальшого забезпечення ефективності, відповідальності і прозорості у ді-

яльності українських благодійних фондів та організацій, а також для підтримки про-
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цесу розвитку благодійності у країні необхідне виконання низки пріоритетних зав-
дань, а саме: 
• удосконалити вітчизняну законодавчу базу у сфері благодійництва з урахуван-

ням провідного міжнародного досвіду; 
• запровадити стандарти благодійної діяльності та контроль за їх дотриманням; 
• сформувати державну політику щодо популяризації та підтримки розвитку 

благодійності; 
• зміцнити співпрацю між різними благодійними інституціями, органами 

виконавчої влади та місцевого самоврядування, бізнесом і ЗМІ;  
• підвищити рівень довіри громадськості до благодійництва; 
• підвищити рівень професіоналізації діяльності благодійних інституцій; 
• зміцнити вітчизняну інформаційно-методичну базу з питань благодійності.  

 
Післямова 

 
Сьогодні сектор організованої філантропії відіграє важливу роль у розвитку гро-

мадянського суспільства в багатьох країнах світу, адже саме він є провідним ресур-
сом для підтримки діяльності сотень тисяч громадських організацій по всьому світу. 
Початок становлення цього сектора в Україні дає надію на те, що за сприятливих 
умов він уже в недалекому майбутньому стане значущим ресурсом для підтримки 
діяльності активістів українського громадянського руху. 
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МОЛОДІЖНІ ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 
 

Олександр Солонтай,  
експерт Інституту політичної освіти,  

голова Ради Старійшин ВМГО "ФРІ" 
 

Зародження молодіжного руху в Україні 
 
Про зародження молодіжного руху як такого ми можемо говорити лише в умовах 

становлення громадянського суспільства, правової держави і демократичного устрою. 
А в умовах існування імперій і тоталітарних держав згадувати про молодіжний громад-
ський рух доречно лише в контексті винятків чи боротьби за право українського народу 
на власну державу. Наприклад, перша скаутська організація в Україні виникла у м. Бах-
мач (нині – Артемівськ) Донецької області на початку минулого століття і була 
пов’язана з виховною працею. Тим не менше, власне скаутський рух набув найбільшо-
го поширення на теренах Західної України, де зародження і розвиток "Пласту" стало 
передумовою розбудови української держави і виховання борців за незалежність. 

Активісти перших молодіжних об’єднань узяли активну участь у визвольних зма-
ганнях Першої світової війни, у створенні УНР та ЗУНР. Ще більше учасників тих 
славних подій зрозуміли, що без системної роботи з молоддю успіху досягнути майже 
неможливо. Тому не дивно, що Українська військова організація на чолі з Євгеном 
Коновальцем налагодила системне виховання молодих кадрів. Робили це і десятки 
інших організацій, що врешті-решт і привело до пожвавлення саме молодіжної актив-
ності в Західній Україні. В цей час в інших регіонах країни СРСР знищив останні за-
лишки діяльності і репресіями та голодомором повністю взяв під контроль Україну... 

За періоду існування СРСР фактично тільки комсомол залишався єдиною моло-
діжною організацією країни. Але слід розуміти, що це була не громадська організа-
ція, а радше партійний підрозділ єдиної легальної партії, оскільки справжня громад-
ська активність каралася тюрмами. 

Молодіжний рух відігравав провідну роль у національних змаганнях України та 
створенні Української повстанської армії. Фактично, ця група лідерів сформувалася 
впродовж 20–30-х років минулого сторіччя на основі молодіжної активності. Нова 
генерація борців за Україну, що враховувала попередній гіркий історичний досвід 
Першої світової війни, була вишколена та підготовлена. Звичайно, що під час війни  
і до 1950-х років, аж до самого знищення УПА, будь-які інші форми активності мо-
лоді були неможливі, адже СРСР не визнавав іншого, крім диктату власної партії. 
Тому відчайдушні молоді люди йшли в ОУН-УПА, а ті, хто не наважувався або час-
то і не знав про це, фактично були позбавлені вибору і вступали до комсомолу. При 
ОУН діяла юнацька мережа ОУН. При КПУ традиційно – піонери, комсомольці. Пі-
зніше УПА було повністю знищено, а комсомол і надалі залишався єдиною формою 
політичної активності молоді на території України, тоді як класичні молодіжні орга-
нізації українців існували тільки у діаспорі. 
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Варто зазначити, що вже у ті роки у СРСР почали з’являтися "зародки" громад-
ської активності молоді – клуби молодих юннатів та охоронців природи, молодіжні 
туристичні клуби тощо. Цьому також сприяла розбудова системи палаців піонерів та 
студентських центрів при університетах, розвиток культури та економічне відро-
дження країни після війни. 

 
Становлення сучасного молодіжного руху 

 
Перебудова, події кінця 1980-х років, разом із демократизацією, стали початком 

зародження демократичного молодіжного руху. Так, наприклад, ідея створення не-
залежного професійного об'єднання студентів виникла влітку 1989 року під час сту-
дентського походу шевченківськими місцями на Черкащині. На початку вересня вже 
були створені ініціативні групи для організації Української студентської спілки 
(УСС) у вузах Києва та інших міст. Перша широкомасштабна акція УСС відбулася 
20-21 лютого 1990 року, її головними вимогами були: скасування тотального пану-
вання марксизму-ленінізму у вузах та припинення діяльності на їх теренах партко-
мів КПРС та комітетів ВЛКСМ. Акція проводилася у формі страйків та мітингів  
у Києві, Донецьку, Дніпропетровську, Чернівцях та інших містах. За активну участь 
у ній 15 студентів київських вузів було заарештовано та ув'язнено на термін від 5 до 
15 діб. Це спричинило ще більш масові протести у вузах та сильне зростання впливу 
УСС на студентську молодь. 

Вершиною політичної та громадської активності УСС стає студентське голоду-
вання 1990 року в Києві, проведене спільно зі львівським Студентським братством 
та членами інших молодіжних організацій, що вже почали на той час виникати по 
Україні. Студенти з багатьох міст приїжджали на майдан у центрі столиці і приєдну-
валися до голодуючих. Акція перетворилася в організований масовий студентський 
рух. В останні дні акції в маніфестаціях біля Верховної Ради України взяли участь 
понад 120 тисяч осіб. Унаслідок цих подій було ухвалено Постанову ВР України від 
17 жовтня 1990 року "Про вимоги голодуючих студентів", які ВР зобов'язалась ви-
конати відразу чи протягом року. Голова Ради Міністрів України Віталій Масол 
змушений був подати у відставку. Вимогу не підписувати союзного договору до 
прий-няття нової Конституції теж було виконано. Для українських хлопців передба-
чено військову службу лише на території України. Було створено Комісію з націо-
налізації майна Компартії та комсомолу. 

Початок 1990-х в Україні характеризувався зміцненням саме молодіжних органі-
зацій. Проте до 1998 року молодіжні й дитячі громадські організації діяли на підста-
ві того ж закону "Про об’єднання громадян", які і всі інші організації. Ситуація змі-
нилася тоді, коли молодіжні організації змогли пролобіювати ухвалення окремого 
закону, основною метою якого була фіксація гарантованої державної підтримки, 
насамперед фінансової. 

Ще в середині 1990-х років з державного бюджету почали масово фінансуватися 
громадські організації. Зокрема, найбільше "перепало" саме тим із них, які проголо-
сили себе "реалізаторами молодіжної політики" та об'єдналися в Український Наці-
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ональний комітет молодіжних організацій (УНКМО). Керівництво цього комітету 
перебувало у надзвичайно близьких взаєминах з тодішнім спікером Верховної Ради 
Олександром Морозом та, відповідно, СПУ, а молодіжне крило партії "Соціалістич-
ний конгрес молоді" займало в Комітеті потужні позиції. Наприкінці 1998 року при 
ухваленні закону "Про молодіжні та дитячі громадські організації" учасникам Комі-
тету навіть удалося провести норму – "Молодіжний рух в Україні координується 
Українським національним комітетом молодіжних організацій, який є незалежною 
неурядовою організацією і має статус всеукраїнської спілки молодіжних та дитячих 
громадських організацій", що дало можливість цілком законно отримувати з держав-
ного бюджету та розподіляти між організаціями ще більші суми.  

Так, якщо у 1998 році УНКМО "мало" 7 млн грн, то у 2000-му – уже майже три-
надцять. І це при тому, що фахівці Рахункової палати встановили, що УНКМО (го-
лова – В. Л. Рябіка) у 1998 році при використанні бюджетних коштів допустив по-
рушення по 18 із 19 перевірених заходів на загальну суму 1 млн 189 тисяч грн. 

Одразу з ухваленням відповідного закону між різними частинами молодіжного 
руху розгорнулася справжня боротьба щодо ліквідації такої системи фінансової під-
тримки організацій. Головними поборниками проти УНКМО стали незалежні гро-
мадські та молодіжні організації, які підтримувалися діаспорою, представниками 
бізнесу та, найбільше, міжнародним співтовариством, і які розуміли необхідність 
ліквідації системи, що навчає молодь реальної корупції. Найбільшого ж успіху було 
досягнуто тоді, коли керманичі УНКМО ввійшли повністю в орбіту впливу Віктора 
Медведчука, і тоді самостійні молодіжні організації і ті, які перебували під крилом 
ще сильної на той час Народно-демократичної партії, завдали вирішального удару. 
На підставі рішення Конституційного Суду №18-рп/2001 від 13.12.2001 року поло-
ження про УНКМО в законі про молодіжні та дитячі організації втратило чинність 
як неконституційне. Відтоді системою розподілу коштів знову займався Державний 
комітет, а нині – Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту. У 2008 році сума 
коштів для проектів молодіжних громадських організацій становила 15 млн грн, 
цього року – п’ять. 

 
До інших особливостей законодавчого регулювання молодіжних та дитячих гро-

мадських організацій слід насамперед віднести таке. 
 
1. Вікові обмеження. Молодіжні громадські організації – об'єднання громадян 

віком від 14 до 35 років; дитячі громадські організації – об'єднання громадян віком 
від 6 до 18 років. Засновниками молодіжних та дитячих громадських організацій 
можуть бути громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, що 
перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 15-річного віку. 

Індивідуальними членами молодіжних громадських організацій можуть бути 
особи віком від 14 до 35 років, індивідуальними членами дитячих громадських ор-
ганізацій – особи віком від 6 до 18 років. Вступ неповнолітніх віком до 10 років до 
дитячих громадських організацій здійснюється за письмовою згодою батьків, усино-
вителів, опікунів або піклувальників. Особи старшого віку можуть бути членами 
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молодіжних та дитячих громадських організацій за умови, що їх кількість у цих ор-
ганізаціях не перевищує третину від загальної кількості членів; у складі виборних 
органів молодіжних та дитячих громадських організацій кількість осіб старшого 
віку не може перевищувати третину членів виборних органів. 

 
2. Спілки. Засновниками спілок молодіжних та дитячих громадських організацій 

є молодіжні та дитячі громадські організації. Обмеження щодо кількості осіб, вік 
яких перевищує відповідно 35 та 18 років, у складі виборних органів не поширюєть-
ся на спілки молодіжних та дитячих громадських організацій.  

 
3. Фінанси. Членські внески і добровільні пожертвування, отримані від юридич-

них чи фізичних осіб, що спрямовуються на здійснення статутної діяльності молодіж-
них та дитячих громадських організацій та їх спілок, не є об'єктом оподаткування.  

При затвердженні місцевих бюджетів передбачаються видатки на реалізацію 
програм молодіжних та дитячих громадських організацій.  

Молодіжні та дитячі громадські організації звільняються від сплати за державну 
реєстрацію та збору за реєстрацію їх символіки.  

 
4. Проекти. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування залу-

чають у встановленому порядку молодіжні та дитячі громадські організації і їх спіл-
ки до виконання замовлень для державних та місцевих потреб. Органи виконавчої 
влади, органи місцевого самоврядування можуть делегувати молодіжним та дитячим 
громадським організаціям повноваження щодо реалізації відповідних програм (про-
ектів, заходів). У цьому випадку вони надають молодіжним та дитячим громадським 
організаціям фінансову та матеріальну допомогу і здійснюють контроль за реалізацією 
наданих повноважень, у тому числі за цільовим використанням виділених коштів.  

 
5. Інші питання. В усіх інших питаннях аспекти діяльності регулюються Зако-

ном України "Про об’єднання громадян" та іншими нормативно-правовими актами 
щодо діяльності громадських організацій. 

Таким чином утворилася специфічна група громадських організацій, які отрима-
ли статус двох однакових за нормативним регулюванням груп – "молодіжні громад-
ські" та "дитячі громадські" організації. Загалом в Україні на рівні Міністерства юс-
тиції України зареєстровано близько 2800 організацій зі статусом "всеукраїнські" та 
"міжнародні", з них близько 160 є молодіжними та дитячими, що становить 6%.  

Аналогічна ситуація склалася й на місцевому рівні. Наприклад, Управлінням юс-
тиції у Львівській області зареєстровано близько 1400 громадських організацій,  
з них нараховується близько 110 молодіжних та дитячих. Варто зазначити, що на 
місцевому рівні молодіжні організації реєструються і потрапляють у загальний ката-
лог громадських організацій, тому на даний момент відсутня точна цифра, що відо-
бражає кількість "молодіжних та дитячих громадських організацій", але загалом це 
не більше 10% від усіх організацій. 
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Реалії сучасного молодіжного руху 
 
Окрім молодіжних організацій, що співпрацюють з партіями, потужного розвит-

ку останніми роками зазнав незалежний молодіжний рух. Окрім них, активно пра-
цюють філії міжнародних молодіжних організацій.  

Зокрема, авторитет та повагу в різних сферах молодіжної активності (крім таких 
традиційно потужних, як Національна скаутська організація України "Пласт", Спіл-
ка української молоді в Україні та ін.) здобули нові всеукраїнські молодіжні громад-
ські організації та об’єднання органів студентського самоврядування, а саме: "Все-
українська студентська рада", "Студентська рада Києва", "Фундація регіональних 
ініціатив", "Студентська республіка", "Молода просвіта", "Дебатна академія", "Мо-
лодіжний націоналістичний конгрес", "Колегія молодих управлінців та юристів", 
"Європейська молодь України", "Спілка ініціативної молоді" та інші. Згадані органі-
зації є незалежними, кожна з них працює у своєму напрямі. Разом із тим, деякі з них 
об’єднали свої зусилля в рамках моніторингу виборчих програм партіями щодо мо-
лодіжної політики (громадянська кампанія "Молодіжна варта: молодь за вами спо-
стерігає!"); такий союз є винятково коаліційним. 

Найбільшою проблемою для розвитку молодіжного громадського руху, як і для 
всіх громадських організацій, залишається проблема масовості та якості діяльності. 
Хоча як показало соціологічне опитування, здійснене на замовлення Державного 
інституту розвитку сім’ї та молоді, серед студентів існує величезний потенціал для 
розвитку молодіжних організацій. Опитування проводилося Українським інститу-
том соціальних досліджень імені Олександра Яременка у лютому-грудні 2008 року  
в усіх областях України, АР Крим та місті Києві. Всього опитано 5103 респонденти 
2-го, 3-го, 4-го, 5-го, 6-го курсів ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації. Стандартні відхилен-
ня при достовірних 95% і співвідношенні змінних від 0,1 : 0,9 до 0,5 : 0,5 становлять 
0,84–1,40%. 

 
Таблиця 1. Якщо Ви припускаєте можливість участі в акціях протесту, що з на-
веденого нижче могло б спонукати Вас узяти у них участь? (Сума відповідей рес-
пондентів не дорівнює 100%, тому що респондент міг обрати всі варіанти відпові-
дей, які йому підходять) 

 
1. Погіршення рівня життя Вашої сім’ї 51,1 
2. Загроза погіршення стану навколишнього середовища 31,6 
3. Незгода з внутрішньою політикою влади (порушення демократичних засад суспіль-

ного життя, прав людини тощо)  33,7 

4. Незгода із зовнішньополітичним курсом влади  18,6 
5. Ущемлення інтересів тієї соціальної групи, до якої Ви належите (молодь, студенти 

тощо) 37,5 

6. Прагнення підтримати ту політичну силу, партію, рух, які близькі Вам 9,7 
7. Порушення під час виборчих кампаній  14,4 
8. Інше  2,5 
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Таблиця 2. Скажіть, будь ласка, якою мірою Ви довіряєте наведеним нижче 
організаціям, суспільним інститутам, окремим державним діячам? 

 
Зазначте лише одну відповідь 

по кожному рядку 
Повністю 
довіряю 

Скоріше, 
довіряю, 
ніж ні 

Скоріше, не
довіряю 

Зовсім не
довіряю 

Важко 
відповісти 

1. Профспілкам 5,0 29,8 27,8 15,1 22,3 
2. Політичним партіям 1,7 8,3 40,5 34,1 15,4 
3. Голові державної адмініс-
трації Вашої області6 2,8 18,9 32,2 23,2 22,9 

4. Обласній раді7 2,3 18,2 32,9 22,3 24,3 
5. Голові державної адмініс-
трації Вашого району 2,4 19,4 32,0 22,1 24,1 

6. Міському (селищному, 
сільському) голові8 4,5 20,1 27,5 21,6 26,3 

7. Районній раді 2,2 18,3 33,1 21,2 25,2 
8. Міській (селищній, сільсь-
кій) раді 3,1 20,6 30,4 21,5 24,4 

9. Громадським  
молодіжним об’єднанням 5,6 37,0 23,7 13,6 20,1 

10. Релігійним організаціям 5,8 20,4 28,0 25,0 20,8 
11. Збройним силам України 7,0 30,9 27,3 17,1 17,7 
12. Правоохоронним органам  4,8 22,4 32,0 24,9 15,9 
13. Службі безпеки України 
(СБУ) 7,0 29,0 27,0 19,9 17,1 

14. Міліції 4,4 19,7 32,4 29,4 14,1 
15. Судовим органам 4,4 25,0 31,2 24,3 15,1 
16. Прокуратурі 5,1 25,3 30,1 22,9 16,6 

17. Газетам 4,5 33,8 31,1 15,5 15,1 
18. Радіомовленню 4,8 36,3 28,7 13,9 16,3 

Засобам  
масової 
інформації: 19. Телебаченню  6,0 40,1 24,9 13,9 15,1 
20. Президенту України  
В. Ющенку 2,7 11,6 27,4 42,0 16,3 

21. Прем’єр-міністру України 
Ю. Тимошенко 4,5 16,4 26,1 36,8 16,2 

22. Кабінету Міністрів України 
(Уряду) 2,0 11,2 32,1 36,8 17,9 

23. Верховній Раді України 1,6 9,0 32,2 39,4 17,8 
24. Національному банку України 2,5 16,3 31,7 29,4 20,1 
25. Церкві 17,0 32,0 16,2 15,8 19,0 
26. НАТО 4,7 14,7 19,6 36,5 24,5 
27. ЄС 7,9 27,8 18,1 21,4 24,8 

                                                 
6 Для АР Крим – запитання про голову Ради міністрів АР Крим, для мешканців Києва – про міського 
голову. 
7 Для АР Крим – запитання про Верховну Раду АР Крим, для мешканців Києва – про міську раду. 
8 Мешканці Києва не відповідають на це запитання. 
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Таблиця 3. Якою є Ваша участь у нижченаведених організаціях? 
 

 

Гр
ом

ад
сь
ка

 о
рг
ан
іза

ці
я 

П
ол
іт
ич

на
 п
ар
ті
я 

М
ол
од
іж
на

 о
рг
ан
іза

ці
я 

Ст
уд
ен
тс
ьк
е с

ам
ов
ря
ду

-
ва
нн

я 

1. Я є членом такої організації і беру активну участь в її діяльності  4,9 1,9 6,5 14,9 
2. Я є членом і беру участь в окремих заходах 2,5 3,1 7,0 7,3 
3. Я не є членом, але іноді відвідую їх окремі заходи 11,3 8,5 17,3 19,9 
4. Дізнаюсь про їхню діяльність із ЗМІ 28,6 43,2 23,0 14,4 
5. Узагалі нічого не знаю про такі організації 48,9 39,3 42,5 38,5 
6. Інше  3,8 3,9 3,8 5,0 

 
Таблиця 4. Чи відчуваєте Ви реалізацію державної молодіжної політики в Україні? 

 
1. Так 6,7 
2. Ні 61,1 
3. Важко відповісти 32,2 

 
Таблиця 5. Як Ви вважаєте, які молодіжні організації, перш за все, сьогодні потріб-
ні таким молодим людям, як Ви? (Сума відповідей респондентів не дорівнює 100%, 
тому що респондент міг обрати до трьох варіантів відповідей, які йому підходять) 

 
1.  Екологічні молодіжні об’єднання 22,1 
2.  Молодіжні організації, що займаються організацією дозвілля молоді 36,6 
3.  Організації, що займаються вихованням молоді 34,0 
4.  Організації, створені для розв’язання соціальних проблем молоді 45,1 
5. Організації, які підтримують молодіжне підприємництво 26,2 
6. Молодіжні профспілки 13,0 
7. Політичні організації молоді 9,9 
8. Релігійні молодіжні організації 5,7 
9. Творчі молодіжні об’єднання 28,6 
10. Інші 0,5 
11. Ніякі молодіжні організації не потрібні 3,2 
12.  Важко відповісти 8,0 
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Молодіжний рух. "Партійний" аспект 
 
Тільки після помаранчевої революції у молодіжному русі відбувся остаточний 

розподіл на ті організації, що співпрацюють з політичним партіями та блоками, орі-
єнтуються у своїй діяльності на перебіг виборчого процесу, а також на ті, що здійс-
нюють справжню громадську діяльність, уникаючи участі в агітаційний кампаніях, 
виборчих акціях на підтримку тих чи інших партій чи кандидатів. 

З-поміж дев’яти партій, що входять до складу блоку партій "Наша Україна – На-
родна Самооборона", лише частина має своє молодіжне крило. Зокрема, це: 

 
Партія Молодіжне крило Лідер 
Народний Союз "Наша Україна" 
(НСНУ) 

ВМГО "Молодіжний союз "Наша 
Україна" (МСНУ) 

Барна Степан 

Народний Рух України (НРУ) ВГО "Молодий Народний Рух" 
(МНР) 

Крулько Іван 

Українська республіканська партія 
"Собор" (УРП "Собор") 

ВМГО "Український молодіжний 
"Собор" (Молодіжний Собор) 

Тарасюк Павло 

Християнсько-демократичний 
союз (ХДС) 

ВМГО "Християнсько-
демократичний союз молоді" 
(ХДСМ) 

Колібабчук 
Михайло 

Українська народна партія (УНП) ВМГО "Українська народна молодь" 
(УНМ) 

Давиденко  
Андрій 

 
Разом із тим, Європейська партія України, Партія захисників Вітчизни, "Народна 

самооборона" (раніше – партія "Вперед, Україно!") є партіями, в яких афілійовані 
молодіжні організації відсутні. До них після останніх виборів приєдналася і партія 
"ПОРА" (лідер – Ігор Іванов), від якої відокремилося її молодіжне крило. 

У 2008 році відбулося обрання нового голови "Української народної молоді", 
ним став народний депутат Андрій Давиденко, а його заступником – депутат Львів-
ської обласної ради Олег Німчинов. Фактично, молодіжне крило УНП єдине, яке 
очолює член фракції НУНС у парламенті. 

Окрім молодіжних організацій і партій, блок НУНС також підтримують ВМГО 
"Молодий рух" (лідер – Любомир Грицак) та ВМГО "ОСМ "Зарево" (лідер – Вік-
тор Генералюк). 

Новостворений Блок Кличка у 2008 році сформували три партії (НРУ, "Європей-
ська столиця" та "Українські соціал-демократи"), серед яких тільки НРУ має моло-
діжне крило. Але відомий цікавий факт: під час виборів у Києві 25 травня 2008 року 
меморандум з Віталієм Кличком, окрім ВГО "Молодий Народний Рух", підписали: 
ВМГО "Молодий рух", ВМГО "Молода просвіта", ВМГО "Молодіжний націоналіс-
тичний конгрес", ВМГО "Зарево", ВГО "Український молодіжний Собор", ВМГО 
"Християнсько-демократичний союз молоді", "Спілка дитячих організацій міста Ки-
єва", "Спілка української молоді". 

Цікава ситуація і у соціалістів. Лідер ВМГО "Спілка молодих соціалістів" Денис 
Волошин фактично веде організацію самостійним шляхом, плекаючи надію у май-
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бутньому разом із сильними регіональними лідерами стати самостійними. Олек-
сандр Мороз, навчений гірким досвідом комсомолу та колишньої молодіжки – 
"СКМ" (перейшла в СДПУ(о) у 2001 році, під час акції "Україна без Кучми"), ніколи 
не робитиме ставку (принаймні серйозну) на молодь, і тому перебування попередніх 
голів СМС – Юрія Луценка і Євгена Філіндаша у лавах народних депутатів від 
СПУ, які, як відомо, залишили партію, фактично, було вінцем і вершиною всієї мо-
лодіжної політики цієї партії. Також з партії вийшли "Фалькони" на чолі з лідером 
Михайлом Чаплигою. 

У Блоці Юлії Тимошенко і офіційно, і фактично тривалий час було відсутнє ре-
альне власне молодіжне крило, хоча майже по всій Україні за ініціативною Віктора 
Тарана і Андрія Шекети було створено мережу обласних організацій "Батьківщина 
молода". Тільки у 2007-му на вищому рівні БЮТ прийняв рішення про напрям роби-
ти з молодіжною політикою, у результаті чого народний депутат України Євген  
Суслов очолив ВМГО "Батьківщина молода".  

У Партії регіонів "Союз молоді регіонів України" продовжує втрачати вплив на 
партію, а остання зацікавлена у сильній та розбудованій молодіжній структурі, що 
здатна самостійно реалізовувати значні проекти. Після публічного відсторонення 
лідера "Союзу молоді регіонів України", народного депутата Віталія Хомутинника, 
та відходу від молодіжної політики народного депутата Юрія Мірошниченка орга-
нізації, які орієнтуються на Партію регіонів, реально не мають голови. 

Комуністична партія України – одна з небагатьох партій, яка зробила прорив  
у сфері молодіжної політики за останній час. Зокрема, КПУ продовжило серію ком-
плексних навчань молодіжного крила партії – ЛКСМУ (лідер – народний депутат 
Євген Царьков) та кооптації кращих керівників комсомолу до управління в партій-
ні органи. Таким чином комуністи закріпили свій попередній вихід на молодь у рек-
ламно-інформаційному просторі та проведення до ВРУ молодих народних депутатів 
(Євген Волинець, Сергій Храпов та Андрій Найдьонов) і розраховують уперше 
одержати значні відсотки голосів серед молоді на дострокових виборах. 

 
Державне фінансування молодіжних організацій 

 
Кожного року при ухваленні Державного бюджету України в нього окремим ряд-

ком вписуються кошти для фінансової підтримки молодіжних організацій. Потім ці 
гроші розподіляються за підсумками конкурсу, до участі в якому допускаються 
тільки ті 150 молодіжних організацій, які мають статус "всеукраїнських". Цікаво, що 
хоча участь у конкурсі не беруть міжнародні та місцеві молодіжні організації, щорі-
чно до нього активно долучаються спілки молодіжних та дитячих організацій, у то-
му числі засновані тими організаціями, які беруть участь у конкурсі паралельно. 
Щороку на виконання постанови Кабміну про затвердження порядку проведення 
конкурсу ухвалюється склад конкурсної комісії з розгляду проектів програм, розро-
блених громадськими організаціями, стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї.  

У 2007 році до складу комісії увійшли 15 осіб, більшість з яких мали пряме та 
безпосереднє відношення до Партії регіонів, КПУ та СПУ. У 2008 і 2009 роках склад 
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конкурсної комісії поповнили народні депутати і представники молодіжних органі-
зацій від НУНС, БЮТ або тих, які співпрацюють з ними. "Партійний фактор" зав-
жди відіграє величезну роль у формуванні конкурсної комісії. Також це позначаєть-
ся на головних "одержувачах" фінансування. Слід зауважити, що партійні молодіжні 
громадські організації є учасниками конкурсу на рівних з усіма іншими, в тому чис-
лі дитячими.  

Мінсім'ямолодьспорту 2008 року підтримало 170 програм від 80 всеукраїнських 
молодіжних та дитячих організацій на загальну суму 13 млн 349 тисяч грн. У 2009-
му було розглянуто 123 проекти програм від 95 всеукраїнських молодіжних та дитя-
чих організацій, із них підтримано 63. Дев’ятнадцять найбільших за фінансовою під-
тримкою проектів мають загальний кошторис у розмірі більше половини виділеного 
на конкурс фінансування і будуть реалізовуватися у тому числі молодіжними від-
галуженнями таких партій, як Партія регіонів, НРУ, "Батьківщина", КПУ тощо. 
 
Таблиця 6. 19 проектів, які отримали у 2009 році найбільше фінансування від 
Державного бюджету України 
 

Організація Назва проекту програми Сума коштів 
(тис. грн), реко-
мендована кон-
курсною комі-
сією для реаліза-
ції програми 

Центр молодіжних ініціа-
тив "Школа лідерів" 

Патріотичне виховання молоді 100,0 

Асоціація молодих  
медиків України 

Різні, але рівні 140,0 

Українська Спілка моло-
дих депутатів 

Молодіжна правда 160,0 

"Союз молоді регіонів 
України" 

Всеукраїнський форум лідерів студентського 
самоврядування 

100,0 

"Молодіжний колорит" Всеукраїнська молодіжна освітньо-патріо-
тична програма "Стежками козацької слави" 

100,0 

"Молодий Народний Рух" Говерла 2009 –  
творимо безпечну Україну разом 

150,0 

"Студентська республіка" Міжнародна програма  
"Студентська республіка" 

110,0 

Асоціація трудових об'єд-
нань молоді України 

Фестиваль трудових об'єднань молоді України 100,0 

Спілка молодих держав-
них службовців України 

Освітня програма для молодих державних 
службовців "Європейські стандарти держав-
ної служби 

120,0 

Всеукраїнська піонерська 
організація ім. В. І. Леніна 

Молодий громадянин України 100,0 

"Українська народна  
молодь" 

Всеукраїнська програма патріотичного  
виховання молоді "Жива спадщина" 

140,0 
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"Батьківщина молода" Міжнародна школа "Молодь Європи –  
крок назустріч" 

140,0 

"Нові ініціативи молоді" Міжнародний етнофестиваль  
"Гуцульська ріпа" 

120,0 

"Дитячий альпійський 
рух України" 

Дитячі альпійські ігри ("Золотий льодоруб", 
"Тигри скал", "Саламандра", "Бистра вода", 
"Батьківські збори") 

100,0 

Молодіжне об'єднання 
"Всеукраїнська спілка 
молодих підприємців  
та бізнесменів" 

Всеукраїнська програма з розробки Програ-
ми підтримки розвитку молодіжного підпри-
ємництва в Україні на 2010-2015 рр. 

140,0 

Спілка дитячих та юнаць-
ких організацій м. Києва 
"СПОК" 

Організація літньої школи підготовки волон-
терів до участі в соціальних програмах 

100,0 

Асоціація "КВК України" Чемпіонат КВК України 2009 року 100,0 
Національна Рада  
молодіжних організацій 
України 

Міжнародна молодіжна конференція "Нові 
виклики для молоді – роль спільних ініціатив" 

100,0 

Національна скаутська 
організація України 
"Пласт" 

Вперед і вгору 200,0 
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ПОСЛУГИ НДО ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЖИТТЄЗДАТНОСТІ ТРЕТЬОГО СЕКТОРА 

 
Лариса Сідєльнік,  

консультант Агентства соціальних інновацій 
 
Сучасні ринкові перетворення, формування демократичних інститутів пов’язані 

зі зміною ролі держави та недержавних суб’єктів у соціальній та економічній систе-
мах. Зокрема, це виявляється в лібералізації підходів та передачі НДО деяких функ-
цій держави стосовно надання тих чи тих послуг.  

Третій сектор виконує широкий спектр функцій і має за головну мету забезпе-
чення добробуту громадян. Недержавні організації сприяють цьому безпосередньо 
чи опосередковано. Безпосередньо надають чимало послуг як своїм членам, так  
і широкому колу людей або суспільству в цілому. Це здійснення профілактичних, 
культурно-просвітницьких заходів, надання соціальних послуг на місцевому рівні до 
інституційної допомоги, проведення досліджень, участь у розробці нормативних 
документів, консультування уряду чи бізнес-організацій. Зокрема, НДО надають 
послуги соціальної, психологічної реабілітації та соціальної адаптації інвалідам та 
їхнім рідним, безпритульним громадянам, що повернулися з місць позбавлення волі, 
та іншим групам людей; забезпечують бездомних притулком, теплим одягом та 
їжею; здійснюють сімейне консультування, навчання та надають психологічну до-
помогу сім’ям у кризі; здійснюють догляд у громаді за дітьми-сиротами, дітьми-
інвалідами, дорослими інвалідами, тяжко хворими; організовують денну зайнятість 
інвалідів із важкими фізичними порушеннями; пропонують послуги трудової реабі-
літації та адаптації тощо. Послуги некомерційних неприбуткових організацій нада-
ють як добровольці, так і висококваліфіковані спеціалісти, вони можуть бути платні 
або безкоштовні для користувачів.  

Наприклад, у США, Великій Британії, Франції, Німеччині послуги неприбутко-
вих недержавних організацій формують у середньому майже 10% ВНП цих країн. 
Третій сектор розвинених країн забезпечує близько 4% робочих місць. Більшість 
своїх коштів НДО отримують від членських внесків та продажу послуг державі або 
безпосередньо клієнтам. 

Особливістю послуг НДО є їх соціальна й суспільна спрямованість, що базується 
на принципі пріоритету людини, солідарності та відповідальності, використанні 
отриманих доходів заради суспільного добробуту та задоволення інтересів громади.  

Опосередковано НДО впливають на забезпечення добробуту громадян шляхом 
взаємодії з органами державного управління, здійснюють адвокатування та лобію-
вання, проводять дослідження або виступають як громадські радники чи експерти.  

Задля уможливлення повноцінного здійснення функцій третього сектора у демо-
кратичному суспільстві мають бути створені сприятливі умови для реалізації соці-
альної активності НДО. В Україні, за статистикою, припадає 1 НДО (громадські, 
благодійні й релігійні організації, споживчі товариства, профспілки, ОСББ) на 400 
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мешканців. Усвідомлення потенціалу та можливостей цих організацій, їх долучення 
до соціально-економічних процесів є чинником розвитку й зміцнення громадянсько-
го суспільства. Недержавним організаціям може по праву належати передова роль у 
наданні соціальних послуг вразливим групам громадян, поширенні соціальної рек-
лами, захисті довкілля та культурної спадщини, вивченні громадської думки та опи-
туванні споживачів щодо якості товарів та послуг, проведенні просвітницьких та 
навчальних заходів, громадської експертизи. Клієнтами чи замовниками послуг мо-
жуть бути окремі громадяни чи їх групи, центральні чи місцеві органи влади, дер-
жавні установи й організації, парламентські комітети, бізнес, інші НДО.  

Безумовно, НДО різняться між собою завданнями, які вони виконують в першу 
чергу, рівнем залучення до їхньої роботи волонтерів та професіоналів, обсягом ро-
біт, співвідношенням послуг та джерел фінансування. Значно відрізняються вони 
також за ступенем та формами взаємодії з державними органами. Одні організації 
займаються виключно інформаційно-просвітницькою роботою чи дорадчою діяльні-
стю, другі виробляють інтелектуальний продукт та здійснюють адвокацію, треті на-
дають переважно соціальні послуги вразливим групам громадян (бідним, інвалідам, 
дітям та сім’ям, бездомним, хворим тощо), представляють інтереси цих груп перед 
органами влади. Проте кожна з активних організацій виробляє і надає послуги в пев-
ному обсязі і може запропонувати їх зацікавленим користувачам.  

Однак українські недержавні організації мають спільні проблеми, насамперед 
пов’язані з життєздатністю. Це відсутність регулярного фінансування, залежність 
від міжнародних донорів; недостатність відповідних навичок та кваліфікації у ліде-
рів та працівників; низький рівень довіри до НДО з боку громади; недостатня від-
критість влади і бажання співпрацювати з НДО.  

Тому виникла необхідність в альтернативних джерелах фінансування для НДО. 
Міжнародні фонди поступово зменшують кількість грантових програм для НДО, 
змінюють інструменти впливу на демократичні перетворення, надаючи перевагу 
організації технічної допомоги органам влади силами міжнародних експертів. Така 
стратегія грантодавців стимулює третій сектор активізуватися у напрямі пошуку 
варіантів забезпечення життєздатності й фінансової стабільності.  

 
Що виграє третій сектор від розвитку та зміцнення своїх послуг?  

 
Безумовно, від розвитку послуг та використання ресурсів НДО виграють усі сто-

рони: недержавні організації, держава, громадяни.  
 

Наближення до людей, підвищення довіри з боку громади 
 
Кожна недержавна організація прагне мати прихильне ставлення до своєї діяль-

ності з боку стейкхолдерів і насамперед з боку громадян. Для багатьох громадян 
послуги НДО слугують найважливішим, іноді єдиним джерелом отримання допомо-
ги від волонтерів, професіоналів або інших людей, які опинилися у скрутній життє-
вій ситуації. Недержавні організації можуть забезпечити більш ефективну роботу зі 
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складними групами, наприклад, з бездомними людьми, інвалідами, людьми з психіч-
ними захворюваннями та їхніми родичами. Ці люди неохоче йдуть до державних 
закладів і більше довіряють недержавним об’єднанням, бо останні надають якісніші 
послуги й можуть швидко реагувати на потреби таких клієнтів.  

Так, Всеукраїнська громадська організація "Коаліція захисту прав осіб з інтелек-
туальною недостатністю" об’єднує 84 регіональні суб’єкти, що надають соціальні 
послуги особам з інтелектуальною недостатністю та їх родинам. Усього організації 
ВГО "Коаліція" пропонують близько 30 видів соціальних послуг для 21 тисячі кліє-
нтів. До надання послуг цих організацій залучено 900 фахівців та 345 волонтерів9. За 
даними розрахунків цієї організації щодо вартості її соціальних послуг, у середньо-
му на одного клієнта, який виховується в родинному оточенні, вартість комплексу 
послуг НДО становить близько 50 грн на місяць. 60% вартості цих послуг – це не-
державні кошти. Для порівняння: вартість догляду в державному інтернатному за-
кладі становить у середньому 1,8 тисяч грн на місяць.  

За даними Благодійного фонду "Народна допомога" (м. Чернівці), в Україні пра-
цюють більше 30 недержавних організацій та закладів, які надають соціальні послу-
ги безпритульним на вулиці чи в центрах соціальної реабілітації, забезпечують їх 
їжею, теплим одягом, інформацією, притулком10. 

Послуги, які недержавна організація пропонує населенню, дають їй можливість 
бути ближче до людей і справою, а не словами, довести свою значимість для грома-
ди загалом. Така діяльність забезпечує НДО більшу підтримку з боку громадян, дода-
ткові ресурси, у т. ч. для поширення інформації користувачами про діяльність органі-
зації, і, відповідно, сильніший вплив на політику й ухвалення рішень, стабільність. До 
того ж, саме з такими активними щодо надання соціальних послуг організаціями охо-
че співпрацює бізнес у рамках своєї корпоративної соціальної відповідальності.  

 
Забезпечення фінансової стабільності  
власною економічною діяльністю 

 
Найбільш надійна стратегія забезпечення життєздатності НДО передбачає дивер-

сифікацію джерел фінансування, що дозволяє зменшити залежність від певного 
джерела, у якого може не бути коштів або зміняться пріоритети.  

За даними досліджень Світового банку (2003) та Творчого центру Каунтерпарт 
(2006), гранти міжнародних донорів становлять 60–68% фінансування НДО. Під-
тримку з державного бюджету отримують лише близько 30% НДО і частка такого 
фінансування в їх загальному бюджеті становить від 9 до 11%11. 
                                                 
9 Звіт про діяльність ВГО "Коаліція захисту прав осіб з інтелектуальною недостатністю" у 2006 році. 
10 Досвід соціальної роботи з бездомними громадянами в Україні (збірник матеріалів україно-
австрійського проекту "Розвиток системи професійної інтеграції людей з обмеженими можливостя-
ми та соціального захисту бездомних на Україні". – Чернівці, 2007. – 57 с. 

11 Стан та динаміка розвитку неурядових організацій України у 2002-2006 роках: Звіт за даними дос-
лідження / Авт.-упоряд.: Любов Паливода, Оксана Кікоть. – K.: БФ "Творчий центр Каунтерпарт", 
2006. – С. 35-36 
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У більшості країн світу недержавним неприбутковим організаціям дозволено 
здійснювати економічну діяльність, тобто організовувати фінансування за рахунок 
власних доходів від продажу товарів та послуг клієнтам. Різноманітні громадські 
організації та фонди працюють на отримання найвищих прибутків, що потім спря-
мовують на ті ж самі послуги, покращуючи таким чином їхню якість.  

Так, неурядові сервісні організації у Великій Британії отримують від держави 
26% фінансування, власних доходів – до 35%. НДО Фінляндії мають до 57% держа-
вного фінансування та до 38% власних доходів. У Німеччині функції надання соціа-
льних послуг передані недержавним суб’єктам, і тому відсоток державного фінансу-
вання НДО у цій країні – 83%, власні доходи становлять 10% загального бюджету 
організації12. 

Економічна діяльність НДО практично не розвинена в Україні. Лише 10% укра-
їнських організацій мають доходи від комерційної діяльності, наприклад, соціально-
го підприємництва. Частка доходів від такої діяльності становить у середньому 4% 
бюджету організації.  

Наразі найбільш поширеним в Україні для підтримки НДО є механізм субсидій. 
Державна підтримка у вигляді субсидій надається недержавним організаціям на їх 
статутну діяльність, проведення окремих масових заходів, зборів, форумів. Так, об-
сяг фінансування з держбюджету, спрямованого на підтримку громадських органі-
зацій інвалідів, ветеранів, молодіжних та молодіжно-спортивних організацій, у 2008 
році становив 89,8 млн грн.  

Варто звернути увагу українських НДО на те, що додаткове або основне джерело 
доходів може забезпечити діяльність з виробництва та продажу їхніх послуг держав-
ним чи іншим організаціям шляхом участі у тендерах на закупівлю товарів, робіт та 
послуг за державні кошти або виконання державного замовлення з надання соціаль-
них послуг (соціальне контрактування), а також самим клієнтам шляхом прямої пла-
ти за послуги. Соціальне контрактування є найбільш ефективним для підтримки фі-
нансової стабільності НДО соціальної сфери. Обсяг фінансової підтримки від дер-
жави при цьому визначається залежно від прямих витрат на організацію та надання 
певного обсягу послуг (у т. ч. – адміністративні витрати). Контракти, що їх уклада-
ють на кілька років, дають змогу контролювати якість та оцінити ефективність ви-
конання замовлення, стимулюють підвищення професіоналізму працівників та ме-
неджерів.  

Наприклад, на послуги державних позашкільних навчальних закладів та оздоров-
лення дітей у 2008 році з держбюджету було виділено 43,7 млн грн. Послуги дер-
жавних центрів професійної реабілітації інвалідів і центрів соціальної реабілітації 
дітей-інвалідів разом коштували у 2008 році 90 млн грн з державного бюджету. А на 
фінансову підтримку служб Товариства Червоного Хреста України, які здійснюють 
обслуговування на дому одиноких інвалідів та осіб похилого віку, з державного бю-
джету було виділено 39,9 млн грн.  
                                                 
12 Мартти Кемппайнен, Проект Тасис "Партнерство в Российской Федерации", Май 2001. 

www.systemhouse.ru. 
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Деякі представники НДО вважають, що державне фінансування перетворює не-
залежний третій сектор у слухняний інструмент держави та значно обмежує ініціа-
тиви. Проте міжнародна практика не має прямих доказів. Питання в тому, чи мають 
такі відносини характер співробітництва чи залежності. Останнє стає реальним у 
випадку відсутності диверсифікованих ресурсів НДО, участі представників недер-
жавних організацій у корупційних діях тощо. У міжнародній практиці державні ко-
шти та демократичні регулятивні засоби підтримують різноманітність послуг НДО, 
розширюють можливості для розвитку та інноваційної діяльності, стимулюють під-
вищення професіоналізму НДО. Нарешті – вільна ініціатива та незалежні дії соціаль-
но активних громадян є ресурсом для влади і нерозумно його не використовувати, а 
надто – знищити.  

 
Підвищення поваги з боку влади  
та посилення позицій рівноправного партнера 

 
Для забезпечення стабільності НДО та результативності їхньої діяльності важливо 

тісно та ефективно співпрацювати з органами влади та державними організаціями.  
Для органів влади підвищення якості послуг, що надаються населенню, є важли-

вою проблемою, й вони зобов’язані її вирішувати. Досвід розвинених демократич-
них країн свідчить, що якість суспільних послуг можна значно покращити через за-
лучення місцевого населення до їх надання. Тобто активне заохочення громадських 
об’єднань, благодійних та інших неприбуткових організацій до надання послуг за-
безпечує найвищий соціальний ефект.  

Розширення спектра суспільних послуг, підвищення їх якості та професіоналізму 
недержавних організацій безпосередньо впливає на посилення значення НДО для 
мешканців громади. Завдяки своїм послугам та довірі з боку клієнтів НДО мають 
значний вплив на формування громадської думки. На ці факти не може не зважати 
влада. 

У зв’язку із впровадженням державного замовлення на надання соціальних по-
слуг виникають прямі партнерські зв’язки, які полягають у безпосередньому фінан-
суванні та виконанні робіт згідно з угодою. НДО можуть надавати послуги як само-
стійно, так і спільно з іншими органами місцевої влади та державними й комуналь-
ними закладами. Так звані "сервісні" НДО частіше запрошуються до роботи дорад-
чих органів із питань розвитку та покращення якості муніципальних послуг, до цих 
організацій найбільше відкриті органи влади. 

Від такого партнерства влада виграє двічі: НДО стає повноправним відповідаль-
ним учасником процесу реалізації завдань, на які часто у чиновників не вистачає 
часу, ресурсів, знань. А факт підтримки органами влади та сприяння таким організа-
ціям викликає повагу та схвалення у населення. Така співпраця для органів влади є 
виправданою, бо дає змогу провадити більш розумну політику та забезпечувати які-
сні послуги, які б задовольняли громадян.  
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Проблеми, які гальмують розвиток  
та зміцнення неприбуткового сектора послуг 

 
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року 

№280/97 дає право місцевій владі залучати недержавні організації до виконання міс-
цевих соціальних програм і самостійно визначати зміст програм та виконавців. Од-
нак фінансування такої діяльності на контрактній основі не є обов’язковою та реа-
льною практикою. Фінансова підтримка НДО відбувається більше на принципах 
"хто краще попросить". Ініціаторами в таких відносинах виступають НДО, а не міс-
цеві органи, до функцій яких належать визначення пріоритетів соціальних програм 
відповідно до потреб регіону та організація соціального замовлення. Останнім часом 
НДО не захищені у праві займати приміщення, в яких надаються суспільно важливі 
послуги. Фактично НДО поставлено в умови жорстокої боротьби з бізнесом та вла-
дою за збереження приміщень в умовах відсутності належної фінансової бази та під-
тримки зацікавлених представників у місцевих органах влади.  

Українське законодавство не сприяє економічній діяльності неприбуткових не-
державних організацій. Так, громадська організація не може напряму займатися гос-
подарською діяльністю, а лише через госпрозрахункове підприємство (згідно з чин-
ним Законом "Про об’єднання громадян"). Створені таким чином підприємства 
втрачають статус неприбуткових і зобов'язані вносити до бюджету платежі у поряд-
ку і розмірах, передбачених законодавством. Більшість українських НДО не мають 
досвіду господарської діяльності, правила та процедури, які діють у комерційному 
секторі, поки що мало відомі та зрозумілі більшості НДО.  

Щодо державних закупівель послуг, то недержавні організації можуть брати 
участь у таких тендерах, як-от проведення досліджень. Однак шанси для НДО дуже 
малі в умовах конкуренції з комерційним сектором, а надто – частого недотримання 
в таких процедурах принципів прозорості та справедливості. Ще одна проблема для 
залучення бюджетних коштів – відсутність у бюджетному законодавстві призначення 
видатків на закупівлю/державне замовлення суспільно значимих або соціальних по-
слуг (у тому визначенні, яке наведене в Законі України "Про соціальні послуги"). Ця 
класифікація послуг не дає можливості розробити їхні стандарти й, звісно, тарифи.  

 
Висновки 

 
Найважливішими проблемами для НДО є життєздатність. Забезпечення послуга-

ми НДО – шлях підвищення рівня довіри і визнання третього сектора як з боку гро-
мадян, так і з боку держави, зміцнення фінансової стабільності. Соціальна діяльність 
НДО має бути гнучкою та стабільною, що допомагатиме громаді досягати мети  
у розвитку.  

Така ситуація може стати консолідуючим чинником у спрямуванні зусиль НДО 
на формування необхідних умов для діяльності з надання та продажу суспільно ко-
рисних послуг як інструменту посилення життєздатності та впливу.  
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Вирішальним у побудові відносин між державою та недержавними організаціями 
має стати замовлення послуг у незалежних надавачів на умовах договорів. Це дозво-
ляє економити адміністративні та фінансові ресурси: дешевше мати ресурси для 
укладання договорів, аніж для створення й утримання нових інституцій та нового 
штату працівників.  

З огляду на це важливим є, насамперед, здійснення кроків у напрямі сприятливо-
го нормативно-правового закріплення права некомерційного сектора провадити еко-
номічну діяльність з надання суспільно важливих послуг, зобов’язань місцевих ор-
ганів влади замовляти й купувати послуги у НДО, преференцій для закупівлі суспі-
льно корисних послуг у НДО та механізмів їх інституційного захисту. Найважливі-
шим у цьому має стати ухвалення нової редакції Закону України "Про соціальні по-
слуги", в якому треба змінити підхід до класифікації соціальних послуг й визначити 
їх відповідно до міжнародного й національного соціального законодавства та прак-
тики. Тобто види соціальних послуг цього Закону мають кореспондуватися зі спеці-
альними законами щодо соціального захисту окремих груп громадян (осіб похилого 
віку, інвалідів, дітей-сиріт, дітей, які постраждали від насильства в сім’ї, бездомних 
громадян і безпритульних дітей, осіб, які постраждали від торгівлі людьми, осіб, які 
відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний 
строк, та ін.). Для більшості цих послуг існують стандарти та типові бюджети, вихо-
дячи з яких можна встановлювати тарифи. Крім того, у новій редакції необхідно 
переглянути доцільність введення ліцензування всіх надавачів соціальних послуг та 
визначити закритий перелік послуг, що їх необхідно ліцензувати. 

Варто наголосити, що таке регулювання має забезпечувати гнучкість системи по-
слуг, бюджетних та адміністративних механізмів. 
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Додатки 
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
№1035–р від 21 листопада 2007 року 

Київ 
 

Про схвалення Концепції сприяння органами 
виконавчої влади розвитку громадянського суспільства 

 
1. Схвалити Концепцію сприяння органами виконавчої влади розвитку громадян-

ського суспільства (далі – Концепція), що додається. 
 
2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів 

Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським 
державним адміністраціям підготувати за участю інститутів громадянського сус-
пільства та внести у місячний строк Мін’юсту пропозиції до проекту плану заходів 
на 2008 рік щодо реалізації Концепції. 

Мін’юсту подати у двомісячний строк Кабінетові Міністрів України проект за-
значеного плану заходів. 

 
3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування під час здійснення повнова-

жень органів виконавчої влади враховувати визначені в Концепції основні завдання. 
 
Прем’єр-міністр України                                                                  В. ЯНУКОВИЧ 
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СХВАЛЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 21 листопада 2007 року №1035-р 

 
КОНЦЕПЦІЯ 

сприяння органами виконавчої влади  
розвитку громадянського суспільства 

 
Загальні положення 
Сприяння розвитку громадянського суспільства є однією з найважливіших умов 

становлення України як демократичної, правової і соціальної держави. Це насампе-
ред передбачає налагодження ефективної взаємодії органів виконавчої влади з ін-
ститутами громадянського суспільства, що повинна базуватися на партнерстві, вза-
ємозаінтересованості у досягненні цілей, пов’язаних з процесом демократизації усіх 
сфер державного управління і суспільного життя, соціально-економічним і духов-
ним прогресом, всебічним забезпеченням захисту прав і свобод людини та громадя-
нина.  

Ця Концепція визначає основні засади діяльності органів виконавчої влади, 
спрямованої на створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільс-
тва та зміцнення демократії в Україні. Правовою основою Концепції є Конституція 
України, Цивільний кодекс України, Закони України "Про об’єднання громадян", 
"Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", "Про організації роботодав-
ців", "Про професійних творчих працівників та творчі спілки", "Про благодійництво 
та благодійні організації", "Про свободу совісті та релігійні організації", "Про інфор-
мацію", "Про соціальні послуги", "Про засади державної регуляторної політики  
у сфері господарської діяльності", постанова Кабінету Міністрів України від 
15 жовтня 2004 року №1378 "Деякі питання щодо забезпечення участі громадськості 
у формуванні та реалізації державної політики" та інші нормативно-правові акти,  
а також положення Загальної декларації прав людини, Міжнародного пакту про гро-
мадянські та політичні права, Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод. 

До інститутів громадянського суспільства належать громадські організації, про-
фесійні і творчі спілки, організації роботодавців, благодійні організації, релігійні 
організації, недержавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі товари-
ства і установи.  

 
Мета та основні завдання Концепції 
Мета цієї Концепції полягає у створенні сприятливих умов для подальшого роз-

витку громадянського суспільства та зміцнення демократії в Україні.  
 



Розвиток громадянського суспільства України в 2008 році. Плани на майбутнє 

70                                                                          УНЦПД  

Основними завданнями Концепції є сприяння: 
• удосконаленню нормативно-правової бази з питань розвитку громадянського сус-

пільства, діяльності інститутів громадянського суспільства, доступу громадян до 
інформації; 

• розробленню та впровадженню ефективного механізму налагодження комуніка-
цій між органами виконавчої влади та зазначеними інститутами; 

• створенню належних умов для розвитку інститутів; 
• формуванню громадянської культури суспільства – виявлення активної грома-

дянської позиції, зокрема щодо участі у процесах формування та реалізації дер-
жавної політики, усвідомлення громадськістю принципів співробітництва між ор-
ганами виконавчої влади та інститутами; 

• розвитку волонтерського руху, благодійництва і меценатства. 
 
Принципи взаємодії органів виконавчої влади з інститутами громадянсько-

го суспільства 
Взаємодія органів виконавчої влади з інститутами громадянського суспільства 

організовується на основі таких принципів: 
• соціальне партнерство – налагодження конструктивної взаємодії органів виконав-

чої влади, зазначених інститутів і суб’єктів господарювання для вирішення пи-
тань державного управління і суспільного життя;  

• забезпечення рівних можливостей – створення органами виконавчої влади одна-
кових умов для діяльності інститутів, пов’язаної із захистом прав і свобод люди-
ни та громадянина, наданням соціальних послуг;  

• взаємовідповідальність – усвідомлення органами виконавчої влади та інститута-
ми спільної відповідальності за рівень їх взаємодії; 

• відкритість та прозорість – забезпечення органами виконавчої влади доступу ін-
ститутів до інформації шляхом:  
– розроблення і впровадження ефективного механізму налагодження комунікацій 
з громадськістю; 

– надання інститутам у повному обсязі інформації про свою діяльність, за винят-
ком тієї, що відповідно до законодавства становить державну таємницю; 

– проведення роз’яснювальної роботи щодо доцільності розроблення проектів 
рішень та їх ухвалення; 

– сприяння висвітленню у засобах масової інформації проектів ефективного спів-
робітництва органів виконавчої влади з інститутами, питань розвитку громадян-
ського суспільства; 

• участь інститутів у формуванні та реалізації державної політики – залучення ор-
ганами виконавчої влади інститутів як заінтересованих сторін до управління дер-
жавними справами;  

• невтручання – унеможливлення втручання органів виконавчої влади у діяльність 
інститутів, за винятком випадків, установлених законом; 
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• визнання органами виконавчої влади різних видів діяльності інститутів – ство-
рення умов для різноманітної діяльності інститутів, налагодження взаємодії з ни-
ми на професійно-профільній основі; 

• ефективність процесу взаємодії – досягнення позитивних результатів у процесі 
взаємодії органів виконавчої влади з інститутами, ухвалення органами виконавчої 
влади рішень з урахуванням суспільних потреб та інтересів. 
 
Форми взаємодії органів виконавчої влади з інститутами громадянського 

суспільства 
Взаємодія органів виконавчої влади з інститутами громадянського суспільства 

може набувати різних форм залежно від цілей і характеру виконуваної роботи, обся-
гу повноважень суб’єктів, масштабу взаємодії (загальнодержавний, регіональний, 
місцевий рівень). Активно використовуються, зокрема, такі форми взаємодії: 
• участь зазначених інститутів у розробленні та обговоренні проектів нормативно-

правових актів з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку держа-
ви, інтересів широких верств населення, прав і свобод людини та громадянина; 

• здійснення інститутами громадського контролю за діяльністю органів виконавчої 
влади щодо розв’язання проблем, що мають важливе суспільне значення, у формі 
громадського моніторингу підготовки та виконання рішень, експертизи їх ефек-
тивності, подання органам виконавчої влади експертних пропозицій;  

• надання інститутами соціальних послуг відповідно до укладених договорів; 
• утворення спільних консультативно-дорадчих та експертних органів, рад, комісій, 

груп для забезпечення врахування громадської думки у формуванні та реалізації 
державної політики; 

• співпраця органів виконавчої влади з інститутами з підготовки та перепідготовки 
кадрів, спільного навчання державних службовців та представників інститутів 
навиків ефективної взаємодії, ознайомлення широких верств населення з форма-
ми його участі у формуванні та реалізації державної політики;  

• проведення органами виконавчої влади моніторингу і аналізу громадської думки, 
забезпечення своєчасного публічного реагування на пропозиції та зауваження 
громадськості; 

• виконання спільних проектів інформаційного, аналітично-дослідницького, благо-
дійного і соціального спрямування.  
 
Налагодження комунікацій між органами виконавчої влади, інститутами 

громадянського суспільства та суб’єктами господарювання 
На даний час існує потреба у розвитку міжсекторної співпраці: органи виконав-

чої влади – інститути громадянського суспільства – суб’єкти господарювання. 
Органи виконавчої влади сприяють підвищенню соціальної відповідальності 

суб’єктів господарювання, що є умовою формування в суспільстві культури благо-
дійництва і меценатства. Це передбачає: 
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• розроблення механізму налагодження комунікацій між органами виконавчої вла-
ди, інститутами та суб’єктами господарювання; 

• заохочення благодійництва і меценатства; 
• стимулювання участі суб’єктів господарювання у розв’язанні соціальних проблем. 

 
Сприяння міжнародній діяльності інститутів громадянського суспільства 
Міжнародна діяльність інститутів громадянського суспільства є важливим фак-

тором формування позитивного іміджу України у світі. Органи виконавчої влади 
здійснюють заходи щодо сприяння: 
• міжнародному співробітництву інститутів з іноземними громадськими та міжна-

родними неурядовими організаціями; 
• інформаційному супроводженню міжнародної діяльності інститутів. 

 
Напрями удосконалення актів законодавства з питань діяльності інститутів 

громадянського суспільства 
Створення сприятливих умов для діяльності інститутів громадянського суспільс-

тва на сучасному етапі передбачає: 
• спрощення процедури легалізації та реєстрації зазначених інститутів; 
• урегулювання підприємницької діяльності інститутів; 
• створення умов для розвитку благодійництва і меценатства;  
• запровадження механізму державного замовлення на надання інститутами окре-

мих послуг на конкурсних засадах;  
• підтримку суб’єктів господарювання та громадян, які надають фінансову допомо-

гу чи здійснюють добровільні пожертвування інститутам для розв’язання про-
блем, що мають важливе суспільне значення;  

• розвиток волонтерського руху; 
• імплементацію положень Міжнародного пакту про громадянські та політичні 

права, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, зокрема що-
до закріплення права іноземців та осіб без громадянства, які на законних підста-
вах перебувають в Україні, створювати громадські організації; 

• спрощення вимог до установчих документів інститутів та ліцензування їх діяль-
ності з надання соціальних послуг; 

• сприяння удосконаленню механізму участі територіальних громад у вирішенні 
питань місцевого значення;  

• удосконалення правового регулювання участі інститутів в ухваленні рішень орга-
нами виконавчої влади, діяльності громадських рад та інших консультативно-
дорадчих органів, здійснення органами виконавчої влади моніторингу громадсь-
кої думки з питань їх діяльності; 

• створення правових умов для забезпечення відкритості та прозорості діяльності 
органів виконавчої влади, публічності всіх етапів підготовки й ухвалення рішень, 
доступу до інформації про діяльність та рішення зазначених органів.  



Розвиток громадянського суспільства України в 2008 році. Плани на майбутнє 

УНЦПД                                                                                  73 

Моніторинг реалізації Концепції 
Моніторинг реалізації Концепції проводиться органами виконавчої влади та ін-

ститутами громадянського суспільства спільно або самостійно. У рамках моніторин-
гу здійснюються опитування громадської думки, аналіз пропозицій і зауважень гро-
мадськості, у тому числі тих, що оприлюднені у засобах масової інформації, та інші 
заходи для визначення ефективності виконання органами виконавчої влади основ-
них завдань Концепції. Органи виконавчої влади створюють умови для здійснення 
громадського моніторингу стану реалізації Концепції. 

За результатами моніторингу органи виконавчої влади по закінченні кожного ро-
ку аналізують хід реалізації Концепції, забезпечують висвітлення у засобах масової 
інформації і громадське обговорення результатів своєї діяльності та підготовку з 
урахуванням підсумків обговорення пропозицій до щорічного проекту плану заходів 
з реалізації Концепції. 

Центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки 
Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації подають що-
року до 1 січня інформацію про хід реалізації Концепції та пропозиції до зазначено-
го плану заходів Секретаріату Кабінету Міністрів України.  

Проект плану заходів на відповідний рік вноситься на розгляд Кабінету Міністрів 
України разом з узагальненим звітом про реалізацію Концепції.  

В органах виконавчої влади функції із забезпечення реалізації Концепції вико-
нують підрозділи, відповідальні за взаємодію з громадськістю.  

 
Очікувані результати 
Реалізація Концепції дасть змогу: 

• забезпечити подальший розвиток громадянського суспільства та зміцнення його 
інститутів:  

• налагодити комунікації між органами виконавчої влади та зазначеними інститу-
тами; 

• підвищити рівень громадянської культури суспільства, активізувати участь гро-
мадян у діяльності інститутів, формуванні та реалізації державної політики; 

• розвинути волонтерський рух, благодійництво і меценатство. 
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Інформація про виконання Плану заходів з реалізації у 2008 році 
Концепції сприяння органами виконавчої влади  

розвитку громадянського суспільства 
 

Управління у зв’язках з громадськістю 
 Секретаріату Кабінету Міністрів України 

 
І. Заходи, здійснені органами виконавчої влади 
 
1. У напрямі вдосконалення нормативно-правової бази з питань розвитку грома-

дянського суспільства, діяльності інститутів громадянського суспільства, доступу 
громадян до інформації: 
• Мін’юстом розроблено проект Закону України "Про громадські організації" 

(нова редакція Закону України "Про об’єднання громадян"), яким спрощується 
механізм реєстрації і легалізації організацій, запроваджується новий порядок ве-
дення Облікового реєстру громадських організацій і доступу до нього, громадсь-
ким організаціям надається право ведення господарської діяльності, скасовується 
обмеження права іноземців та осіб без громадянства на свободу об’єднання  
в громадські організації. Проект схвалено Урядом та внесено на розгляд Верхов-
ної Ради України. 

• Мін’юстом розроблено та внесено на розгляд Кабінету Міністрів проект Закону 
України "Про внесення змін до деяких законів України з питань реєстрації 
юридичних осіб", яким спрощується процедура легалізації та реєстрації громад-
ських організацій, набуття ними статусу юридичної особи. 

• Мін’юстом розроблено та внесено на розгляд Кабінету Міністрів проект Закону 
України "Про доступ до інформації", яким урегульовується питання доступу до 
інформації, визначається поняття "службова таємниця" та критерії віднесення ін-
формації до такої категорії, порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності роз-
порядників інформації. 
 
2. У напрямі розроблення та впровадження ефективного механізму налагодження 

комунікацій між органами виконавчої влади та інститутами громадянського сус-
пільства: 
• Мін’юстом розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких 

законів України щодо участі громадськості у формуванні та реалізації дер-
жавної політики, вирішенні питань місцевого значення", який надасть мож-
ливість законодавчо закріпити завдання місцевим органам виконавчої влади  
та органам місцевого самоврядування щодо проведення консультацій з громад-
ськістю, сприяння проведенню громадської експертизи, інформування про свою 
діяльність. Проект схвалено Урядом та внесено на розгляд Верховної Ради 
України. 
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• Мін’юстом розроблено проект Адміністративно-процедурного кодексу Укра-
їни, яким урегульовуються відносини, що складаються під час адміністративно-
го провадження між органами виконавчої влади, органами місцевого самовряду-
вання та фізичними і юридичними особами, у тому числі визначаються порядок 
надання адміністративних послуг, процедура оскарження дій або бездіяльності 
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових  
і службових осіб та ухвалених ними рішень. Проект схвалено Урядом та внесено 
на розгляд Верховної Ради України. 

• Схвалено розроблену Мін’юстом постанову Кабінету Міністрів "Про затвер-
дження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності 
органів виконавчої влади" (від 05.11.2008 року №976). Цей нормативний до-
кумент упроваджує механізм сприяння органами виконавчої влади проведенню 
інститутами громадянського суспільства оцінки їх діяльності, ефективності прий-
няття і виконання такими органами рішень. 

• Робота органів виконавчої влади щодо забезпечення участі громадськості у фор-
муванні та реалізації державної політики набула системного характеру. Органа-
ми виконавчої влади протягом 2008 року проведено 1078 консультацій з гро-
мадськістю, під час яких отримано понад 4200 пропозицій, з них ураховано 
близько 3400 (78%). 

• Органами виконавчої влади також упроваджуються електронні консультації  
з громадськістю. На веб-сайтах 68 органів створено спеціальні рубрики для об-
говорення проектів нормативно-правових актів, станом на 1 січня там було роз-
міщено майже 140 проектів. 

• Секретаріатом Кабінету Міністрів введено в дію урядовий сайт "Громадянське 
суспільство і влада" як спеціальний Інтернет-ресурс для взаємодії органів ви-
конавчої влади з інститутами громадянського суспільства, розроблено механізм 
проведення органами виконавчої влади електронних консультацій з громадські-
стю на зазначеному сайті. 

• В органах виконавчої влади налагоджено роботу "гарячих" та прямих телефон-
них ліній, контакт-центрів (Мінекономіки – телефонна лінія з питань державних 
закупівель, МЗС, Пенсійний фонд – контакт-центри, Київська ОДА – інформа-
ційно-довідкова служба "051"). 

• Органами виконавчої влади здійснювалися заходи щодо сприяння діяльності 
громадських рад, зокрема, на 33 веб-сайтах органів виконавчої влади створено 
спеціальні рубрики, в яких висвітлюється робота громадських рад. Секретаріа-
том Кабінету Міністрів 31 липня 2008 року проведено зустріч з представниками 
громадських рад, під час якої було обговорено шляхи вдосконалення взаємодії 
громадських рад з органами виконавчої влади, а також відбувся обмін досвідом 
роботи між радами. 

• Станом на 1 січня 2009 року при центральних та місцевих органах виконавчої 
влади діють 77 громадських рад (у 2008 році їх кількість збільшилась на чоти-
ри). Протягом 2008 року громадськими радами проведено 493 засідання, в ході 
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яких органам виконавчої влади подано близько 1900 пропозицій та рекоменда-
цій, близько 1200 (64%) з яких взято до уваги органами виконавчої влади у своїй 
роботі. Крім громадських рад, при органах виконавчої влади діють інші консу-
льтативно-дорадчі та експертні органи, консультаційні групи та спостережні 
комісії для забезпечення врахування думки громадськості (Миколаївська, Рів-
ненська, Тернопільська, Чернігівська ОДА, Державний департамент з питань 
виконання покарань). 

 
3. У напрямі створення умов для розвитку інститутів громадянського суспільства: 

• НАН України проведено наукові дослідження з питань розвитку громадянського 
суспільства та розміщено їх результати у навчальному посібнику "Політична сис-
тема та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні", у монографіях 
"Сприйняття права в умовах демократичного розвитку: проблеми, реалії, перспек-
тиви", "Конституційне право України. Академічний курс", "Соціальний контроль 
і демократизація суспільства". 

• Мін’юстом на власному веб-сайті запроваджено ведення Єдиного реєстру гро-
мадських формувань з метою надання вільного доступу громадян до достовірної 
інформації про громадські організації та інші об’єднання громадян, легалізовані  
в Україні. 

• Органами виконавчої влади проведено 49 соціологічних досліджень у формі ви-
вчення громадської думки через запровадження спеціальних рубрик на офіційних 
веб-сайтах, проведення моніторингу матеріалів у засобах масової інформації про 
діяльність органу виконавчої влади, опрацювання звернень громадян, зауважень  
і пропозицій, що надходять до органу влади. 
 
4. У напрямі формування громадянської культури суспільства: 

• МОН створено програми курсу з громадянської освіти для вищих навчальних 
закладів та інститутів післядипломної педагогічної освіти; 

• МОН, Головдержслужбою у рамках перепідготовки та підвищення кваліфікації 
державних службовців розроблено та запроваджено спеціальний курс з питань 
налагодження комунікацій органів виконавчої влади та органів місцевого са-
моврядування з інститутами громадянського суспільства і засобами масової ін-
формації. 

• Обласними центрами перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підпри-
ємств, установ та організацій до програми підвищення кваліфікації включено 
модулі щодо вивчення механізмів участі громадськості в розробленні та реалі-
зації державної політики. 

• У магістратурах державної служби освітньої галузі "Державне управління" за-
проваджено навчальні модулі "Комунікативна політика в умовах формування 
громадянського суспільства", "Етика державного службовця". 
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• Органами виконавчої влади започатковано нові форми роботи з інститутами 
громадянського суспільства та громадськістю. 

• Запроваджено проведення днів громадських організацій, під час яких представ-
ники органів влади та громадських організацій обговорювали проблемні питання 
розвитку громадянського суспільства та його інститутів; днів відкритих дверей  
з метою ознайомлення громадян з роботою органів виконавчої влади (Мінприро-
ди, Держводгосп, Житомирська, Одеська, Луганська, Херсонська ОДА). 

• Розпочато практику проведення конкурсів програм громадських організацій, 
спрямованих на розбудову громадянського суспільства (Вінницька, Одеська ОДА). 

• Започатковано проведення відкритих уроків у загальноосвітніх закладах за 
участю представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування  
з метою ознайомлення населення з діяльністю місцевих органів влади, процесом 
ухвалення рішень на місцевому і регіональному рівнях та наданням послуг на-
селенню (Житомирська, Львівська ОДА). 

• Запроваджено роботу "гарячих" телефонних ліній у прямому ефірі місцевих 
теле- та радіокомпаній щодо роз’яснення діяльності органів влади та проблем-
них питань соціально-економічного розвитку регіонів (Севастопольська МДА – 
телевізійний проект "Соціальний аспект", Київська МДА – "Час мера"). 

• Укладено меморандуми про взаємодію з інститутами громадянського суспіль-
ства (ДПА з Асоціацію платників податків України, Київською ОДА з Федера-
цією роботодавців, обласною радою профспілок). 

• У рамках проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо реалізації 
пріоритетів державної політики, питань розвитку громадянського суспільства 
органами виконавчої влади на веб-сайтах відкрито рубрики, що містять матеріа-
ли про роботу органів виконавчої влади щодо сприяння розвитку громадянсько-
го суспільства та його інститутів. 

 
5. З питання розвитку волонтерського руху, благодійництва і меценатства: 

• Мін’юстом розроблено проект Закону України "Про волонтерський рух", 
який визначає основні напрями волонтерської діяльності і форми її державної 
підтримки, особливий правовий статус волонтерів, джерела фінансування волон-
терської діяльності. 

• Мінпраці видано наказ від 06.11.2008 року №510 "Про проведення Всеукраїнсь-
кого конкурсу на звання "Волонтер року". Відповідно до зазначеного наказу утво-
рено Організаційний комітет та затверджено Положення про проведення згадано-
го конкурсу.  

• Місцевими органами виконавчої влади проведено конкурс "Волонтер року" з ме-
тою поширення волонтерського руху, заохочення громадських організацій до та-
кої діяльності. Серед дорослих та школярів визначено та нагороджено перемож-
ців (Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Львівська, Одеська, Рівненська, 
Херсонська, Чернігівська ОДА). Мінпраці узагальнює пропозиції щодо визначен-
ня головних переможців конкурсу. 



Розвиток громадянського суспільства України в 2008 році. Плани на майбутнє 

78                                                                          УНЦПД  

ІІ. Завдання, які перебувають у стані виконання 
 
З метою створення умов для розвитку інститутів громадянського суспільства 

Мінпраці доопрацьовує проект Закону України "Про внесення змін до Закону 
України "Про соціальні послуги", який передбачає реформування системи соці-
альних послуг, удосконалення механізмів їх фінансування, децентралізацію та де-
монополізацію системи надання соціальних послуг, формування ринку цих послуг. 

Також Мінпраці направлено на погодження центральним органам виконавчої 
влади проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Поряд-
ку розроблення та затвердження державних мінімальних стандартів якості со-
ціальних послуг", який передбачає встановлення єдиного підходу всіх центральних 
органів виконавчої влади до структури стандартів соціальних послуг. 

Міністерством культури і туризму України розроблено проект Закону України 
"Про внесення змін до Закону України "Про благодійництво та благодійні ор-
ганізації", який після погодження з органами виконавчої влади доопрацьовується 
щодо визначення термінології, способів та напрямів у благодійній діяльності. 

Мінтрансзв’язку розроблено розпорядження Кабінету Міністрів "Про затвер-
дження переліку завдань (проектів) національної програми інформатизації на 2008 
рік, їх державних замовників та обсяги фінансування" (27.08.2008 року №1211), в 
якому визначено завдання Держкомтелерадіо створити систему моніторингу веб-
сайтів органів державної влади. Через припинення фінансування Національної 
програми інформатизації названий проект у 2008 році не впроваджений. 

Мін’юстом видано наказ від 19.12.2008 року №2226/7 "Про затвердження По-
ложення про Єдиний реєстр громадських формувань", яким запроваджується 
вільний доступ громадян до достовірної інформації про громадські організації та 
інші об’єднання громадян, легалізовані в Україні, шляхом введення Мін’юстом 
Єдиного реєстру громадських формувань.  

Мін’юстом опрацьовано питання щодо запровадження механізму державного 
замовлення на надання експертних та інших послуг інститутами громадянсь-
кого суспільства на конкурсних засадах та запропоновано розглянути це питання 
після реформування системи соціальних послуг та визначення їх переліку. 

 
Пропозиції, надані органами виконавчої влади до плану заходів з реалізації 

у 2009 році Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку грома-
дянського суспільства 

 
1. Передбачити завдання центральним органам виконавчої влади доопрацювати про-

екти нормативно-правових актів з питань розвитку громадянського суспільства, 
діяльності його інститутів.  

2. Здійснювати заходи щодо: 
- проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації дер-
жавної політики у відповідній сфері із застосуванням веб-сайтів органів виконав-
чої влади та урядового веб-сайту "Громадянське суспільство і влада"; 



Розвиток громадянського суспільства України в 2008 році. Плани на майбутнє 

УНЦПД                                                                                  79 

- сприяння діяльності консультативно-дорадчих та експертних органів, рад, комісій, 
груп для забезпечення врахування думки громадськості у формуванні та реалізації 
державної політики, у тому числі створення спеціальних рубрик на офіційних веб-
сайтах органів виконавчої влади для розміщення матеріалів про роботу дорадчих 
органів; 

- проведення моніторингу і аналізу громадської думки, забезпечення своєчасного 
публічного реагування; 

- забезпечення проведення роз’яснювальної роботи щодо реалізації пріоритетів дер-
жавної політики та питань розвитку громадянського суспільства; 

- підготовки пропозицій щодо вдосконалення порядку оподаткування та спрощення 
податкової звітності неприбуткових організацій; 

- розробки проекту Положення про електронний реєстр даних про стан і результати 
проведення громадської експертизи. 
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ПЛАН 
заходів щодо реалізації у 2009 році  

Концепції сприяння органами виконавчої влади  
розвитку громадянського суспільства 

(пропозиції громадськості) 
 

Зміст заходу 
 

Відповідаль-
ні за вико-
нання 

Строк 
вико-
нання 

Громадські організа-
ції, які планують  
долучилися  

до реалізації заходу 
 

Удосконалення нормативно-правової бази з питань розвитку громадянського суспільства,  
діяльності інститутів громадянського суспільства, доступу громадян до інформації 

 
1. Забезпечити супроводження розгляду у 
Верховній Раді України таких законодавчих 
ініціатив уряду: 
проекту Закону України "Про громадські 
організації"; 
проекту Адміністративно-процедурного 
кодексу; 
проекту Закону України "Про благодійницт-
во та благодійні організації"; 
проекту Закону України "Про внесення змін 
до деяких законів України щодо участі гро-
мадськості у формуванні та реалізації дер-
жавної політики, вирішенні питань місцево-
го значення". 

Мін’юст  
Мінкульт. 
 
 

протя-
гом 
року 

Мережа розвитку 
європейського права, 
Центр комерційного 
права, Інститут гро-
мадянського суспіль-
ства, Центр політи-
ко-правових реформ, 
УНЦПД, Інститут 
місцевої демократії, 
ІПЦ "Наше право" 

2. Розробити і подати на розгляд Кабінету 
Міністрів України проект Закону України 
"Про загальні збори за місцем проживання". 

Мін’юст  
 
 

жов-
тень 

Асоціація сприяння са-
моорганізації населення, 
Міжнародний фонд 
"Відродження". 

3. Розробити і подати на розгляд Кабінету 
Міністрів України проект Закону України 
"Про місцеві референдуми". 

Мін’юст  жов-
тень 

Асоціація сприяння са-
моорганізації населення, 
Інститут місцевої 
демократії. 

 
Розроблення та впровадження ефективного механізму налагодження комунікацій  

між органами виконавчої влади та інститутами громадянського суспільства 
 

4. Розробити і подати на розгляд Кабінету 
Міністрів України проект Акта, що затвер-
джує Положення про електронний реєстр 
даних про стан і результати проведення гро-
мадських експертиз. 
 

Мін’юст лютий УНЦПД, Асоціація 
сприяння самооргані-
зації населення Украї-
ни, Творче об’єднання 
"Технології оптималь-
ного розвитку особи-
стості". 
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5. Забезпечити підготовку Національної 
доповіді про розвиток громадянського сус-
пільства в Україні, до підготовки якої залу-
чити звіти центральних та місцевих органів 
виконавчої влади про стан розвитку грома-
дянського суспільства у відповідній сфері 
або території. Передбачити можливість під-
готовки альтернативних звітів з боку органі-
зацій громадянського суспільства. 
 

Секретаріат 
Кабінету Мі-
ністрів Украї-
ни, центральні 
та місцеві 
органи вико-
навчої влади. 

третій 
квар-
тал 

УНЦПД, Мережа 
розвитку європейсь-
кого права, Консорці-
ум громадського про-
екту "Україна – це 
ми", ХОО "Організа-
ції солдатських ма-
терів України", Асо-
ціація сприяння само-
організації населен-
ня", ХМГО "Безпосе-
реднє народовладдя", 
ІПЦ "Наше право". 

6. Забезпечити проведення урядових слухань 
щодо розвитку громадянського суспільства  
в Україні.  

Секретаріат 
Кабінету  
Міністрів 
України 

третій 
квар-
тал 

УНЦПД 
 

7. Провести моніторинг виконання централь-
ними та місцевими органами виконавчої 
влади Постанови Кабінету Міністрів Украї-
ни від 15 жовтня 2004 року №1378 "Деякі 
питання щодо забезпечення участі громад-
ськості у формуванні та реалізації державної 
політики". Оцінити дотримання процедур 
консультації з громадськістю та оприлюд-
нення перебігу і результатів консультацій,  
а також оцінити ефективність роботи органів 
виконавчої влади щодо створення і організа-
ції діяльності громадських рад.  
Провести публічну презентацію і обгово-
рення звіту за результатами моніторингу. 

Головдерж-
служба  

вере-
сень 

ГІМЦ "Всесвіт",  
Альянс "Майдан", 
Фонд "Європа ХХІ".  

 
Створення умов для розвитку інститутів громадянського суспільства 

 
8. Розробити і подати на розгляд Кабінету 
Міністрів України проект Акта, що затвер-
джує методику проведення конкурсів со-
ціальних проектів і програм, моніторингу та 
оцінки їх результатів. 
У методиці передбачити загальні умови для 
всіх органів виконавчої влади з організації  
і проведення конкурсів соціальних проектів 
для інститутів громадянського суспільства. 

Мінекономіки
 

гру-
день 
 

УНЦПД,  
Мережа розвитку 
європейського права,  
ІПЦ "Наше право". 
 

9. Розробити і подати на розгляд Кабінету 
Міністрів України проект Акта, що затвер-
джує порядок формування і здійснення дер-
жавного замовлення експертних та консуль-
таційних послуг у інститутів громадянського 
суспільства. 

Мінекономіки
 

гру-
день 
 

УНЦПД, Мережа 
розвитку європейсь-
кого права, Творче 
об’єднання "Техноло-
гії оптимального роз-
витку особистості". 
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В Акті передбачити спрощений порядок 
погодження процедур замовлення на вико-
нання термінових замовлень, а також відмо-
ву від вимог тендерного забезпечення. 
10. Розробити і подати на розгляд Кабінету 
Міністрів України проект акта про порядок 
встановлення стандартів соціальних послуг, 
в якому передбачити: 
особливості процедури розроблення і ухва-
лення стандартів соціальних послуг, їх пере-
гляду і скасування, в тому числі із залучен-
ням інститутів громадянського суспільства; 
порядок здійснення контролю, у тому числі 
громадського, за відповідністю соціальних 
послуг встановленим стандартам. 

Мінпраці, 
Мінсім’ямо-
лодьспорту, 
МОН, МОЗ 

жов-
тень 

Всеукраїнська асоціа-
ція паліативної допо-
моги України, Коалі-
ція захисту прав інва-
лідів та осіб із інте-
лектуальною недо-
статністю, Коаліція 
ВІЛ-сервісних органі-
зацій, Центр громад-
ських експертиз. 

11. Розробити і затвердити галузеві і регіо-
нальні плани заходів реалізації Концепції 
сприяння органами виконавчої влади розвит-
ку громадянського суспільства на 2009 рік. 
Передбачити залучення до розробки таких 
планів інститутів громадянського суспільст-
ва і громадських рад. Надати в Секретаріат 
Кабінету Міністрів України річні звіти з 
реалізації зазначених планів заходів.  

Центральні 
органи вико-
навчої влади, 
обласні дер-
жавні адмініс-
трації 

лютий Громадські ради 
центральних органів 
виконавчої влади, 
Громадські ради об-
ласних державних 
адміністрацій, регіо-
нальні і галузеві гро-
мадські організації. 

 
Формування громадянської культури суспільства 

 
12. Забезпечити підготовку освітніх програм 
"Громадянське суспільство" для загально-
освітніх, професійно-технічних і вищих нав-
чальних закладів, закладів післядипломної 
освіти. 

МОН гру-
день 

Інститут місцевої 
демократії, Одеський 
суспільний інститут 
соціальних техноло-
гій, ХОО "Організації 
солдатських матерів 
України", Асоціація 
сприяння самоорганіза-
ції населення", ХМГО 
"Безпосереднє наро-
довладдя", Творче 
об’єднання "Техноло-
гії оптимального роз-
витку особистості". 

13. Забезпечити включення до програм під-
готовки, перепідготовки і підвищення квалі-
фікації державних службовців спеціального 
курсу з питань налагодження комунікацій 
органів виконавчої влади та органів місцево-
го самоврядування з інститутами громадян-
ського суспільства і засобами масової інфор-
мації. В рамках курсу висвітлити питання 

Головдерж-
служба, міс-
цеві органи 
виконавчої 
влади. 

протя-
гом 
року 

Творче об’єднання 
"Технології оптималь-
ного розвитку особи-
стості", ІПЦ "Наше 
право", Інститут 
місцевої демократії, 
Інститут громадян-
ського суспільства. 
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функціонування та розвитку інституту гро-
мадських і консультативно-дорадчих 
органів при органах публічної влади. 
14. Організувати та забезпечити проведення 
днів відкритих дверей, регулярних зустрічей 
з громадськістю . В рамках днів відкритих 
дверей передбачити можливість презентації 
інститутами громадянського суспільства 
своєї діяльності та налагодження співпраці  
з структурними підрозділами органів вико-
навчої влади.  

Центральні  
та місцеві 
органи вико-
навчої влади  

протя-
гом 
року 

Громадські ради при 
центральних та міс-
цевих органах вико-
навчої влади, ХОО 
"Організації солдат-
ських матерів Украї-
ни", Асоціація сприян-
ня самоорганізації 
населення", ХМГО 
"Безпосереднє  
народовладдя" 

 
Розвиток волонтерського руху, благодійництва і меценатства 

 
15. Розробити і подати на розгляд Кабінету 
Міністрів України проект державної про-
грами підтримки розвитку волонтерського 
руху в Україні. В програмі передбачити: 
форми державної підтримки волонтерської 
діяльності; 
джерела фінансування волонтерської діяль-
ності; 
утворення національного координаційного 
органу; 
інформування громадськості про особливос-
ті волонтерської діяльності;  
проведення конкурсів для стажування во-
лонтерів в органах виконавчої влади; 
розробка умов сертифікації осіб, які прова-
дять навчання і консультування волонтерів 
для довгострокової діяльності (не менше 
трьох місяців);  
спрощення візового режиму для іноземних 
волонтерів, що діють на підставі договорів  
з органами виконавчої влади або українсь-
кими ГС. 

Мін’юст, 
Мінпраці, 
Мінсім'ямо-
лодьспорту, 
МОН, МОЗ, 
МКТ. 

гру-
день 

Мережа розвитку 
європейського права 
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