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ТЕМА 5. Фонд розвитку 

громади 
 

• Фонд розвитку громади  

 

• Основні гравці на ринку розвитку 

фондів розвитку громади в 

Україні 
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ТЕМА 1 

Фонд розвитку  

громади  
(класичне поняття) 
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Фонд розвитку громади  

Фонди громад – це неурядові благодійні 

структури, призначення яких полягає в 

підвищенні якості життя громад, на території 

яких поширюється їхня діяльність  

 

Фонди громад визначають потреби місцевої 

громади, заохочують благодійні пожертви і 

накопичують кошти, з яких надають гранти на 

впровадження ініціатив з вирішення 

соціально важливих місцевих проблем 
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Фонд розвитку громади  

Практика створення ФРГ бере свій початок з 

1914 р., (Клівленд, США)  - банкір Фредерік 

Гаріс Гофф з метою організованого 

використання благодійних пожертв на 

нагальні потреби громади заснував фонд 

громади  

Сьогодні фонди громад працюють у 84 

країнах світу 

 

В Україні процес створення таких фондів 

розпочався не так давно (в кінці 90-тих)  
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БАЗОВІ ОЗНАКИ ФРГ 

I.  Стартові 

1.1. Покращує якість життя мешканців чітко 

географічно визначеної території   

1.2. Залучається до вирішення актуальних 

проблем громади, визначених самою 

громадою 

1.3. Залучає широкий спектр переважно 

місцевих ресурсів 

1.4. Керується радою авторитетних громадян, 

що широко представляють всі сектори 

громади 
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БАЗОВІ ОЗНАКИ ФРГ 

1.5. Є офіційно зареєстрованою юридичною 

особою, яка працює на постійній основі,  

1.6. Є автономною, організаційно незалежною 

(не перебуває у залежності від інших 

організацій чи влади), фізично доступною для 

мешканців громади 

1.7. На конкурсних засадах надає гранти 

іншим некомерційним організаціям чи 

ініціативним групам  

1.8.  Безпосередньо не здійснює ніякої 

комерційної діяльності 
..................................................................................................................... 
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БАЗОВІ ОЗНАКИ ФРГ 

II. Ознаки, які мають бути досягнуті протягом перших 

років діяльності: 

2.1. Розвиває культуру філантропії в громаді через 

добровільне пожертвування фізичними та 

юридичними особами 

2.2.  Працює над забезпеченням максимальної участі 

місцевих мешканців у житті громади. Гуртує різні 

зацікавлені сторони до вирішення місцевих проблем. 

Виступає в ролі з’єднувальної ланки між тими, хто 

має ресурси та тими, хто цих ресурсів потребує. 

2.3.      Надає донорам послуги, що сприяють 

досягненню ними благодійних цілей 
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БАЗОВІ ОЗНАКИ ФРГ 

III.      Рекомендовані (важливі, проте не завжди 

можливі на початку діяльності): 

  

3.1.      Забезпечує сталість своєї життєдіяльності 

зазвичай шляхом створення такого стабільного 

джерела доходів як ендавмент чи соціальне 

підприємство. 

  

3.2.      Є лідером в громаді (залучається до 

різноманітних громадських заходів, розвиває 

співробітництво у громаді, виступає ініціатором, 

партнером, посередником та координатором у 

вирішенні важливих для громади проблем) 
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ФРГ для ГРОМАДИ 

Фонд громади – постійне джерело 

фінансування кращих ідей і проектів. Фонд 

громади стає «своїм» донором для місцевих 

громадських та благодійних організацій, 

ініціативних груп 

Фонд громади – це можливість розвитку 

громади за рахунок коштів своєї громади 

Фонд громади – це провідник діалогу 

«громада-влада-бізнес». Він дозволяє 

налагодити ефективну співпрацю між 

приватним, громадським та державними 

секторами 
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ФРГ для БІЗНЕСУ 
Фонд громади – це «соціальний аутсорсинг» 

для компаній, зацікавлених в отриманні 

стабільних соціальних дивідендів від своєї 

благодійної діяльності.  

Фонд пропонує кожній компанії послуги, які 

збігаються з баченням та потребами компанії 

на даний момент.  

Фонд гарантує професійний менеджмент 

благодійних пожертв та забезпечує прозорий 

процес надання благодійної допомоги 
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ФРГ для ВЛАДИ 

Фонд громади – сприяє швидкому та 

ефективному вирішенню соціальних 

проблем, що стають бонусом до місцевих 

державних соціальних програм 

Фонд громади – це додаткові інвестиції для 

вирішення проблем території. Він дозволяє 

розпочати відкритий діалог із 

представниками бізнесу та громади і без 

тиску залучити їх до вирішення соціальних 

питань у громаді 
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ПРАВОВІ МОДЕЛІ ФРГ 
Організаційно-правова форма ФРГ не 

регулюється в Україні спеціальними 

законодавчими актами.  

Застосовуються норми законів про окремі 

види юридичних осіб, а саме: 

• Закон України «Про благодійництво та 

благодійні організації» (кодом 0005) 

• Закон України «Про об’єднання громадян» 

(код 0006) 

• Цивільний кодекс від 16.01.2003 у формі 

приватних установ (код 0011) 
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ТЕМА 2 

 

Основні гравці на ринку 

розвитку ФРГ в Україні 
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Основні гравці  
Український Форум благодійників (УФБ) 

(http://www.ufb.org.ua) 

Члени УФБ: 

- Донецький міський благодійний фонд 

«Доброта» (www.dobrota.donetsk.ua) 

- Фундація імені князів-благодійників 

Острозьких (www.fundraising.org.ua) 

- Ініціативний центр Сприяння Активності та 

Розвитку громадського почину “Єднання” 

(ІСАР “Єднання”), (www.ednannia.kiev.ua) 

- ……………………………………………………  

 

http://www.ednannia.kiev.ua/
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УФБ 
Фонд громади:  

нові можливості для бізнесу 

 

Опис моделі фонду громади, сучасні практики 

програмної діяльності цих фондів та їхні 

послуги для бізнесу, правові особливості 

функціонування фондів громад в Україні. 
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УФБ 
Практика благодійної діяльності  

бізнес-компаній в Україні:  

сучасний досвід 

Опис: 

-  основні напрями та підходи вітчизняних 

компаній у здійсненні власних благодійних 

програм 

-  рівень прозорості та підзвітності 

благодійних програм 

-  головні потреби для подальшого 

ефективного здійснення корпоративних 

благодійних програм 
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«Доброта»  
Донецький міський благодійний фонд "Доброта” 

Член Форуму з 2006 року 

Тип організації: фонд громади 

Рік заснування: 1998 

 

Місія – боротьба з бідністю шляхом 

відродження та розвитку цивілізованої 

громадської філантропії в Донецькій 

громаді 
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«Доброта»  
Напрямки діяльності: 

• соціальний маркетинг: моніторинг соціальних 

проблем/послуг, супровід / адміністрування 

благодійних проектів 

• дизайн та менеджмент соціальних проектів 

приватних осіб та корпорацій 

• виготовлення та розміщення соціальної реклами 

• комплексне навчання та консультації  

• публічне лобіювання (адвокасі) – захист та 

просування інтересів груп населення 

……………………………………………………………… 
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«Доброта»  
Звіт травень-червень 2012 (з веб-сайту) 

Пожертви: 

03.05.12 Копилка: Ощадбанк 

04.05.12 Удовенко Е.И.; Махаринец В.В.; Копилки: 

SPA-салон «Аквариус»; супермаркет на АЗС «Pit 

stop»; магазин «Бон-Тон»; зоомагазин; химчистка 

«Золушка» 

07.05.12 ЧП «Автостиль»; Салон красоты «Шик 

MW» 

10.05.12 ООО «ЭКОН» 

11.05.12 Копилка: супермаркет на АЗС «Pit stop» 

……. 

ВСЕГО:  55  пожертвований, 21  вскрытие копилок  
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«Доброта»  
Послуги донорам: 

Аренда офисных, складских помещений 

• Рогалин Я.Ф. – складское и гаражное помещение  

Аренда транспорта: 

• ЧП Рогалин Я.Ф. – легковой автомобиль (30 ч) 

Погрузочно-разгрузочные работы:  

• ООО «Мегамаркет»  - 5 ч 

Изготовление/Размещение социальной рекламы: 

• Донецкий экономико-гуманитарный институт; 

Областной Пенсионный Фонд; ОАО ПТТ 

«Оргтехшахтостой»; ООО «Мегамаркет» 

ИТОГО:   услуги предоставлены 35  донорами 
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«Доброта»  
Благодійність: 

08.05.12 Ленинское районное общество инвалидов 

(лекарственные препараты, обувь) 

11.05.12 Тяжелобольной Белкин Максим 

(лекарственные препараты) 

15.05.12 КЛПУ «Городской психоневрологический 

диспансер г. Донецка» (оргтехника) 

17.05.12 Многодетная семья Чебаненко (продукты 

питания) 

21.05.12 Донецкий областной благотворительный 

фонд «Центр развития филантропии» (финансовая 

помощь для малообеспеченных  Донецкой области) 

….. 



23 

Фундація імені князів-

благодійників Острозьких 
Член Форуму з 2006 року 

Благодійна організація 

Рік заснування: 1995 рік 

 

Місія та цілі діяльності - надавати допомогу тим, хто 

хоче вирішити проблеми і забезпечити потреби 

громадян, громад, інституцій 

Напрямки діяльності: 

- підтримка малозабезпечених та соціально 

незахищених верств населення 

 - розвиток філантропії 

 - освітня діяльність 

 - соціальне партнерство 
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Фундація імені князів-

благодійників Острозьких 
Програми фінансуються з коштів, залучених від місцевих 

громад, бізнесу, а також у межах спільних конкурсів грантів, 

оголошених місцевою владою. В окремих випадках гранти 

можуть надаватися шляхом перерозподілу коштів, отриманих 

від інших благодійних фондів, міжнародних чи іноземних 

донорських інституцій. 

• Розширення інформаційного простору для розвитку громад 

(бібліотечна)  

• Розвиток культурних ініціатив 

• Профілактики інфекційних захворювань та епідемій 

• Видання наукової та публіцистичної літератури 

• Екологічні проекти 

Послуги/Тренінги. Колектив Фундації пропонує свої послуги з 

проведення семінарів, тренінгів, круглих столів, фокус-груп 
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ІСАР “Єднання” 
Член Форуму з 2005 року (співзасновник)  

Тип організації: громадська організація  

Рік заснування: 1999 
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ІСАР “Єднання” 
Напрямки діяльності: гранти, консультації, тренінги, 

інформаційну підтримку, дослідницькі та аналітичні 

послуги, підтримку розвитку мережі ОГС  

ІСАР "ЄДНАННЯ" здійснює низку програм та заходів, 

спрямованих на заохочення діяльності ОГС на місцях 

в українських громадах 

 

Школа Фондів Громад – програма, яку впроваджує 

ІСАР "ЄДНАННЯ" за фінансової підтримки Фонду 

Чарльза Стюарта Мотта (США) 

 

Конкурс ваучерів  


