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Інституціоналізація 

розвитку громади 

 

• Типові форми організації громад 

 

• Правове поле діяльності 
організацій громад 

 

• «За» і «Проти» формалізації 
розвитку громади 



3 

Типові форми організації 

громад 

Організація громади 

Організація, як офіційна легалізація 

роботи кореневої групи, виникає на 

певному етапі розвитку громади 

 

Організація – це реальний символ 

змін, центр концентрації зусиль 

громади  
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Інституціоналізація 

розвитку громади 

 

 

ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБНА 

ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ОБ‘ЄДНАННЯ 

ГРОМАДЯН? 
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З чого почати створення 

організації 

Перший крок: проаналізувати проблеми 
громади/місцевості та знайти відповідь на 
запитання:  

• чому вони не вирішуються?  

• як їх можна було б вирішити?  

• чи можна їх вирішити через залучення 
громади?  

• наскільки активною є члени вашої 
громади?  

Відповівши на ці запитання, можна прийняти 
рішення чи треба створювати організацію 
в громаді і якою вона має бути 



6 

З чого почати створення 

організації 

Другий крок: ознайомитись із 

законодавством, яке регулює 

процеси створення та діяльності 

об’єднань громадян  

 

Усвідомити загальний порядок 

створення організації, шлях, який 

необхідно пройти  
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З чого почати створення 

організації 

Третій крок: вибір оптимальної форми 

організації громади 

Об'єднання громадян - це добровільне 

громадське формування, створене 

на основі єдності інтересів для 

спільної реалізації громадянами 

своїх прав і свобод 

 
Закон України «Про об’єднання громадян» (1994 рік) 
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Вибір оптимальної форми 

організації громади 

 

 

ЯКІ ВАМ ВІДОМІ ТИПИ 

ОБ‘ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН  

згідно законодавства України 
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Вибір оптимальної форми 

організації громади 
• Громадська організація (ГО), в тому числі 

агенція місцевого розвитку (АМР) 

• Орган самоорганізації населення (ОСН) 

• Споживчий кооператив (СК) 

• Благодійна організація (БО) 

• Об’єднання співвласників 
багатоквартирних будинків 

В кожному випадку громада вибирає таку 
форму ОГ, яка оптимально відповідає 
інтересам громади та забезпечує 
максимальний ефект по вирішенню 
місцевих проблем. 
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Правове поле діяльності 

організацій громад 
Правовою основою діяльності ОГ в Україні є 

Конституція України, Цивільний кодекс України, 
Закони України "Про об’єднання громадян", "Про 
професійні спілки, їх права та гарантії 
діяльності", "Про організації роботодавців", "Про 
професійних творчих працівників та творчі 
спілки", "Про благодійництво та благодійні 
організації", "Про свободу совісті та релігійні 
організації", "Про інформацію", "Про соціальні 
послуги", "Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності" та 
інші нормативно-правові акти… 
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Головні проблеми 

законодавчого поля ОГ 

• Чинне законодавство, яке стосується діяльності 
ОГ в Україні не сприяє виконанню організаціями 
їх функцій 

• У спадок від радянського минулого залишилася 
система, яка не дає можливості забезпечення 
фінансової незалежності ОГ та надає багато 
можливостей для держави контролювати ОГ 

• Закон не сприяє ОГ займатися підприємницькою 
діяльністю безпосередньо  

• Це призводить до обмеження джерел 
фінансування та знижує фінансову стійкість ОГ 

• Українські ОГ будують свою діяльністю на 
виконанні благодійницьких функцій 
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Оподаткування ОГ 
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«ЗА» і «ПРОТИ» 

створення  

організації громади 

 

НАЗВІТЬ ПЕРЕВАГИ 
зареєстрованої 

організації громади 
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Переваги зареєстрованої 

організації громади 

• ОГ має статус юридичної особи, 

печатку, штамп, рахунок у банку 

•  ОГ виступає учасником цивільно-

правових відносин, набуває майнові 

і немайнові права 

• ОГ представляє і захищає свої 

законні інтереси та законні інтереси 

своїх членів (учасників) у державних 

та громадських органах 
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Переваги зареєстрованої 

організації громади 

• ОГ має можливість одержувати від органів 
державної влади та органів місцевого 
самоврядування ресурси, необхідні для 
реалізації своїх цілей і завдань 

 

• ОГ може вносити пропозиції до органів 
влади, розповсюджувати інформацію і 
пропагувати свої ідеї та цілі 

 

• ОГ може реалізовувати проекти та 
розпоряджатись коштами 
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«ЗА» і «ПРОТИ» 

створення  

організації громади  

 

НАЗВІТЬ МОЖЛИВІ ПРОБЛЕМИ 

створення  

організації громади 
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Проблеми зареєстрованої 

організації громади 
• ОГ постійно потребує підживлення і ресурсів для свого 

існування  

 

• ОГ – не просто надавач послуг громаді, її діяльність прямо 
залежить від активності членів громади. При справжньому 
розвитку ОГ головними діючими особами мають виступати 
члени громади, чиє життя має покращитись в результаті 
діяльності ОГ 

 

• ОГ повинна бути професійною. Щоб одержати технічну 
кваліфікацію, потрібно робити інвестиції в людські ресурси 
організації  

 

• ОГ має бути підзвітна широкому колу членів громади. Без 
масового долучення громади і контролю з її боку, ОГ 
позбавляється коріння, відривається від громади, заради 
якої і була створена. В результаті, майже неминуче, ОГ 
почне обслуговувати саму себе 
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Проблеми зареєстрованої 

організації громади 
ОГ вимагає від своїх членів брати на себе 

відповідальність за результати 

 
Довідка. Оцінка участі сільського населення України в 

процесах прийняття рішень у громаді та роботі 
організацій громад 

 

• Оцінка рівня залучення сільських жителів до діяльності ОГ 
- 6% від загальної кількості усіх членів домогосподарств  

• Сільські жителі жодного разу не відвідували зборів жителів 
села (73%), один раз побували на таких зборах 14%, два 
рази - 4%, три і більше раз - 5%  

• Переважна більшість респондентів (82%) вважають, що 
вони не можуть впливати на важливі рішення у своїй 
сільській раді 
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Проблеми зареєстрованої 

організації громади 

Підтримка програм розвитку ОГ (а особливо 

фінансування) призводить до зростання 

бюрократичного штату ОГ, 

комплектування організації 

професіоналами, що призводить до 

розмежування  

„ми – пересічні члени і вони – керівництво”  

а відтак – до розмежування громади і 

процесу розвитку  


