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* - Друга Національна конференція «Реформування закладів культури» проводилася в рамках проекту Інституту соціокультурного 
менеджменту «Підтримка процесу розвитку осередків громадської активності на базі закладів культури». 

Метою проекту "Підтримка процесу розвитку осередків громадської активності на базі закладів культури", що здійснюється 

Інститутом соціокультурного менеджменту за підтримки Антикризової гуманітарної програми Міжнародного фонду “Відродження” є 
анімувати (оживити) заклади культури, які потерпають через кризу, надати підтримку активності громад та творчих колективів сіл, 

селищ і малих міст шляхом трансформування будинків культури та бібліотек в місцеві осередки громадської активності на користь 

громади. 
Детальніше про програму: www.irf.ua. 
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Матеріали конференції стануть у нагоді громадським активістам, керівникам та працівникам закладів 

культури, а також усім небайдужим до реформування закладів культури, вирішення соціальних проблем та 

покращення життя територіальних громад. 

 

Materials of the Second National Conference “Reforming of cultural institutions”. – Kirovograd: ISСM, 2012. – 

74 р. 

The Second National Conference “Reforming of cultural institutions” in framework of the project “Support of the 

process of evolution the centers of public activity on the basis of cultural institutions” by Institute of Socio-Cultural 

Management was held on 7-9 February, 2012 in Irpin, Kiev region. 

The following questions were discussed: 

• Implementation of the project “Support of the process of evolution the centers of public activity on the basis of 

cultural institutions”, supported by Anti-crisis humanitarian program of International Renaissance Foundation; 

• Development of communities in the crisis conditions and the role cultural institutions; 

• Anticrisis Humanitarian Program of the International Renaissance Foundation, and cultural institutions; 

• European tendentions in legislation in cultural sphere 

• Cultural institutions and charity development; 

• Technology of advocacy of community interests in the process of transformation of cultural institutions into the 

cneters of local activity; 

• Community development and enlargement of social capital; 

• Experience of establishing the centers of local activity on the basis of local cultural institutions. 

Conference materials will be useful for the activists, managers and employees of cultural institutions, and all 

indifferent to the reform of cultural institutions, social problems and improvement of  the life of community. 
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1.1.  Лев Абрамов, 

Директор Інституту соціокультурного менеджменту, 

м. Кіровоград 

 

Тема виступу: «Що є економічна криза для закладів 

культури – катастрофа чи нові можливості?» 

Ця конференція дозволить нам обговорити важливі 

теми, не тільки для нашої організації, але й для суспільства, 

якими ми протягом останніх років займаємось. Не секрет, що 

ця Національна конференція є важливою подією у реалізації 

проекту, в якому співпрацюють багато організацій, проект 

має назву «Підтримка процесу розвитку осередків 

громадської активності на базі закладів культури», 

підтриманий Антикризовою гуманітарною програмою 

Міжнародного фонду «Відродження». 

Коли ми розпочинаємо будь-яку діяльність, в тому числі проектну або діяльність організації, 

то повинні завжди задавати декілька питань – собі та суспільству. Передусім, чого ми хочемо 

досягти, навіщо це потрібно, в яких умовах ми це робимо? Не секрет, що з 2008 року в світі, 

в тому числі і в Україні, розпочалась така подія, яка торкнулась багатьох країн – це 

економічна криза. І антикризова програма, яка працює в межах яких відбувається цей захід, і 

створена як певна реакція на цю подію. 

Але, ми представляємо активну частину суспільства, яку об’єднує єдине, на мою 

думку, - це небайдужість до ситуації яка склалась, навіть, не зважаючи на те, що ми всі різні, 

з різними поглядами на ситуацію та баченнями майбутнього. І тому мені б хотілося, 

звернутись до такої філософської речі, на яку звернув увагу в свій час один із кращих, на 

думку багатьох, президентів США, Джон Кеннеді. Він звернув увагу на два китайські 

ієрогліфи, які відображають явище кризи. Один з них означає небезпеку, а другий – це 

прихована можливість. В якості основного можна обрати будь-який. Мені більше імпонує 

трактовка «безліч можливостей». Оптимізм має бути невичерпним.  

Якщо ми філософськи поглянемо на власну діяльність в цих проектах, які нас 

об’єднали, то ми теж бачимо в кризі не тільки недоліки, але і можливості, які дозволяють 

нам внести зміни на краще в ті інституції, в той напрямок роботи, в якому ми працюємо. 

Оскільки цей конкурс або напрямок діяльності, який ми обрали, пов'язаний з діяльністю 

закладів культури, то безумовно, що це стосується передусім закладів культури. І метою 

нашого проекту було анімувати (оживити) заклади культури, які потерпають через кризу, 

надати підтримку активності громад та творчих колективів сіл, селищ, малих міст шляхом 

трансформування будинків культури та бібліотек в місцеві осередки громадської активності 

на користь громад. 

В межах цього проекту у нас було 3 компоненти, за один компонент була 

відповідальна організація, яка презентує проект – Інститут соціокультурного менеджменту. 

А за два інших компонента – благодійницький та адвокаційний, відповідальні наші партнери. 

Це Фундація імені князів – благодійників Острозьких (м. Рівне) та Інститут розвитку 

глобального суспільства (м. Київ). 

В рамках реалізації проекту був створений певний інформаційний ресурс, де 

акумулювалися історії успіху закладів культури про трансформацію в осередки місцевої 

активності. (www.lac.org.ua). Чим він, на нашу думку, є цікавим, так це тим, що там 

зосереджений корисний та позитивний досвід не нашої організації, а ваш – учасників 

конференції, тих, хто працює в цих напрямках. Протягом 2011 року ми активно працювали, 

створювали або документували нашу діяльність, намагалися за певним алгоритмом її 

описувати і викласти це в електронному вигляді і в паперовому. На прикінці 2011 року було 

опубліковано книгу «Історії діяльності НДО в соціокультурній сфері». У будь-якому виданні 

http://www.lac.org.ua/
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є позитивні і негативні явища. За досягнення, за позитив або негатив цієї книги, на мою 

думку, лежить і наша відповідальність, і більшості присутніх на конференції, адже саме вони 

надсилали нам свої власні історії, а ми виконували певну редакторську роботу, і за певним 

алгоритмом описували як можна змінювати заклад культури на осередок громадської 

активності, і яка при цьому буде користь громаді. Ми виконували також в цьому проекті 

інформаційну складову. Було видано два бюлетені за підтримки Антикризової програми, де 

зібрано передусім ваше бачення на ту ситуацію, яка склалася в місцевих громадах і на роль 

закладів культури яку вони можуть відігравати в умовах кризи в подоланні кризових явищ в 

розвитку територіальних громад. Якщо брати нашу діяльність і те, для чого ми це робимо, і я 

думаю, що наші партнери в багатьох випадках до нас приєднуються в цьому напрямку, то 

мені б хотілося висловитися коротенькою фразою. Я розпочав з того, що потрібно спочатку 

зрозуміти, для чого ми це робимо, що ми бачимо в майбутньому, які засоби ми 

використовуємо. Я думаю, що головною метою нашої діяльності є розвиток громад, 

критерієм оцінки цієї діяльності є стан соціального капіталу, інструментами, за 

допомогою яких ми працюємо є центри місцевої активності на базі закладів культури і 

форма діяльності - анімація громадської діяльності. На цьому питанні мені б хотілося 

зупинитися окремо, оскільки в межах цього проекту ми розробили тренінг «Анімація 

громадської діяльності». Для нас несподіваним була кількість поданих анкет, а саме 151 

анкета на 20 місць. Навіть, були випадки завдяки програмі ваучерів з інституційного 

розвитку, які підтримує програма UNITER, коли декілька людей захотіли приїхати на цей 

тренінг за власні кошти, не пов’язані з грантами Міжнародного фонду «Відродження». На 

мою думку, це є великим показником. Цей тренінг складався з двох частин. Перша частина 

проходила в м. Ірпінь, майже півроку тому, а друга частина проходила в Криму. Тренінг мав 

назву «Анімація громадської діяльності» і на нашу думку, а також учасників, він став 

важливим кроком для організації в збагаченні їх потенціалу саме в роботі з територіальними 

громадами. 

Хотілося б також поговорити і про труднощі, з якими стикнулася наша організація, 

працюючи з нашими партнерами, які знайшли підтримку у Міжнародного фонду 

«Відродження». Адже це не секрет, можливо колеги з Міжнародного фонду «Відродження» 

виправлять мене, що більше 60 проектів профінансовано на цей час по програмі 

«Трансформація закладів культури в осередки громадської активності». Це дуже велика 

цифра, і зрозуміло, що проекти всі різні. Це був дуже важливий соціальний експеримент для 

України, вперше зроблений за підтримки антикризової гуманітарної програми в такому 

масовому плані. Ми всі мали можливість апробувати і подивитись на заклади культури в 

умовах кризи по-новому. Чому? Тому що ті, хто працює в закладах культури і ми 

пам’ятаємо, що одним із недоліків, який є в сфері культури – це споживацький підхід, тобто 

вважається, що все суспільство закладу культури винне. І ніколи не ставиться питання під 

таким кутом зору, що заклад культури існує в межах територіальної громади, в якої багато є 

проблем і заклад культури така ж інституція, яка може в межах власних сил, бачачи по-

новому ситуацію, реагувати на ці проблеми, які є в громаді і допомагати їх вирішувати. Для 

цього є певний інструментарій, один з них, окрім анімації - це розвиток благодійництва у 

закладах культури. Можуть бути і інші форми діяльності, тому що це питання є відкритим, 

але це дуже важливо для територіальних громад. І цей конкурс дозволив поставити в межах 

України дуже великий соціальний експеримент, який на нашу думку довів те, що в багатьох 

випадках заклад культури, незважаючи на недофінансування, недосконалу нормативну базу 

та інші проблеми, може бути важливим інструментом для розвитку громади, в тому 

напрямку, що я сказав – збільшення соціального капіталу, розвитку благодійності тощо.   
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1.2. Смаглій Катерина Василівна, 

Директор проектів Антикризової гуманітарної 

програми 

Міжнародного фонду «Відродження», 

м. Київ 

Хочу окремо подякувати Леву Абрамову і 

Інституту соціокультурного менеджменту і всім 

партнерам, які долучилися до організації цього проекту 

за дуже успішне, якісне виконання даного, я б сказала 

стратегічного напрямку, який підтримала наша програма 

рік тому. Зрозуміло, що події, на кшталт сьогоднішньої, 

передує дуже багато інтелектуальної, аналітичної і 

організаційної роботи, результати якої ми будемо бачити 

впродовж наступних трьох днів конференції. Думаю, що 

не має необхідності довго розповідати про Міжнародний 

фонд «Відродження», так як він вже 20 років працює в Україні та всім добре знайомий,. Я 

думаю, що всім добре знайома вже Антикризова гуманітарна програма, тому що її ініціативи 

за останні 3 роки набули великого розголосу в громадському секторі, мені приємно бачити в 

цій аудиторії наших грантерів, які реалізують проекти в різноманітних сферах, починаючи 

від підтримки закладів культури, громадських організацій, які працюють з дітьми, молоддю, 

дошкільних навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, музеїв, бібліотек, екологічних 

ініціатив, інвалідів, біженців, бездомних, літніх осіб. Це далеко неповний перелік всіх 

цільових аудиторій, яким ми прагнемо допомогти за останні 3 роки. Загальний бюджет, який 

ми витратили на всі ці ініціативи на сьогоднішній день складає 6 млн. доларів. Дуже багато 

задають питань щодо того, як буде працювати наша програма далі. Я можу точно сказати, що 

ми будемо працювати ще один рік, до кінця цього року і ми все ще чекаємо підтвердження 

на 26 великих проектів, які були подані в Нью-Йорк на розгляд, тому будемо сподіватись, що 

хоча ця наша мікрогрантова діяльність закінчилася, але у нас будуть великі проекти, які 

триватимуть в деяких випадках 2 роки.  

Мені б хотілось також сказати про те, чому ми підтримали цей проект і що ми, як 

грантодавча донорська організація очікували отримати на виході. Мені здається, що в 

багатьох міжнародних інституціях, донорських організаціях всі страждають на хворобу 

романтизму, фантазування, омріяння того, яке світле майбутнє та суспільство буде 

побудовано так на раз, за рік, лише почнемо якусь ініціативу, -  і одразу змінимо світ. Тому 

коли починався проект з трансформування закладів культури, нам багатьом являлися  

заквітчані дівчата і парубки, які гуляють українськими селам, і їм не вистачає лише одного – 

гарного клубу, де вони можуть зустрітися і почати активно займатися розвитком місцевої 

громади і місцевого життя. Я думаю, що всі, хто працює на місцях, погодитися зі мною, 

якщо я скажу, що дуже швидко ми з розуміли, що проблем з реалізацією мікро-проетів на 

місцях буде набагато більше, що організації стикалися з величезною кількістю складнощів, 

хтось з меншими, хтось з більшими, але вони були і маємо про це відверто говорити. Деякі 

організації просто відмовлялися від подальшої реалізації проекту, тому що розуміли, що в 

тих клубах, які вони прагнули модернізувати і трансформувати просто не було опалення, не 

тому що його не передбачалося бюджетом, а тому що просто будівля, де вони хотіли 

активізувати щось, не передбачала системи опалення, як такої. І тому будь-яка діяльність, 

яка передбачалася проектом, була просто неможлива, тому що співаки, аматорські колективи 

просто мерзли в цьому закладі і не могли працювати. У нас були випадки, коли громадські 

організації розраховували на підтримку місцевої влади, на те, що з місцевих бюджетів буде 

виділено хоч бодай якесь фінансування на підтримку цих важливих громадських ініціатив. 

Але цих фінансів не дочекалися, і тому громадські організації змушені вишукувати 

можливості доопрацювання своїх бюджетів і пошуку додаткових джерел фінансування. 
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Прикро про це говорити, але говорити про це потрібно. І тому, як представник благодійного 

фонду, який більше всього опікується власне питанням життєздатності тих ініціатив, які 

були підтримані після того, як завершиться мале фінансування, яке ми змогли надати нашим 

громадським організаціям, я хотіла б сьогодні звернути вашу увагу на кілька речей. 

Абсолютно правильно Лев Абрамов зазначив, що метою сьогоднішнього зібрання є 

поширення найкращих практик, обмін досвідом, як нам вдалося щось трансформувати, що 

ми для цього зробили з тим, щоб інші громадські організації, які будуть наснажені нашим 

досвідом могли б реалізувати це в своїх громадах. Друга причина нашої зустрічі - 

поговорити про те, що криза є шансом, абсолютно вірно, але шансом не для всіх. Не кожен 

спроможний побачити в цій кризі шанс. Спроможні побачити в ній шанс лише люди 

підприємливі, люди здатні на інновацію, здатні на мислення поза межами тої ментальної 

«коробочки», в якій вони знаходяться і можуть вийти поза неї і бачити якісь можливості для 

себе. Ви знаєте, ми буквально декілька тижнів тому завершили дуже великий тренінг, він мав 

назву «Сприяння соціальному підприємництву» в Україні. Ми, насправді, сподівались, що 

заявок від вас буде більше, і що всі організації – переможці цього конкурсу, а їх 60, подадуть 

на цей тренінг і зможуть отримати додаткові джерела фінансування для продовження своїх 

проектів, тому наполегливо прошу вас пам’ятати про те, що цей підприємницький аспект є 

для вас дуже важливий. Ваші проекти будуть життєздатними лише тоді, якщо ви навчитесь 

не лише залучати кошти шляхом фандрейзингових акцій і т.д. До речі такі фандрейзингові 

акції на селі, а це переважно дотаційні регіони, можливо, не будуть досягати того успіху, 

який будуть мати в великих містах-мільйонниках, тому скоріше ніж говорити про 

фандрейзинг, краще говорити про інноваційні послуги, нові продукти, які ви можете 

запропонувати громаді на базі тих осередків, де ви працюєте.  

Мені б також хотілося зробити два оголошення від програми. По-перше, попросити 

вас не забувати про звітування за проектом, для нас це є надзвичайно важливим питанням, 

тому що незважаючи на завершення програми наші проекти будуть вивчатися аудиторами 

Інституту відкритого суспільства з Нью-Йорку та Будапешту. Тому всі організації, які не 

подають свої звіти вчасно, підпадають під моніторингові візити, можливо наших 

Будапештських колег. Мені б не хотілося, щоб ви мали зайвий клопіт і мали організовувати 

роботу цих аудиторів в своїх сільських громадах.  

Друге питання – це ваша медійна активність, ваша робота з засобами масової інформації, 

тому що ми одержуємо регулярно звіти про роботу Фундації імені князів – благодійників 

Острозьких, за що їм величезна подяка, ми маємо регулярні звіти про роботу Інституту 

соціокультурного менеджменту, але нажаль ініціатив на місцях, інформування про те, як іде 

робота там, ми одержуємо не так багато, як хотілося б. Тому просимо організації, які мають 

звітувати про закінчення свого проекту в лютому-березні, щоб на кінець проекту була якась 

публічна подія, інформація про яку з’явилася або у вашій місцевій газеті або на місцевому 

Інтернет – сайті. Щиро бажаю успішної роботи.  
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   1.3. Станіслав Лячинський, 

Директор відділу стратегічної комунікації 

Міжнародного фонду «Відродження»,  

м. Київ 

Насамперед, шановні колеги, хочу привітати вас тут, 

побажати успіху у роботі вашої конференції, і найголовніше 

в наступній вашій роботі після того, як ця конференція 

завершиться, і після того, як ваші проекти, які ви, можливо, 

реалізуєте за підтримки Міжнародного фонду 

«Відродження» чи за підтримки інших донорських 

інституцій будуть завершені. Для нас як для фонду, наша 

діяльність як в рамках антикризової програми, так і в 

рамках інших програм, спрямована насамперед на розвиток 

громадянського суспільства і ви, тут присутні, є його 

найактивнішою частиною – активними представниками 

місцевих локальних громад, а фонд «Відродження» 

приділяє досить велику увагу саме розвитку громадянського 

суспільства на локальному рівні. Окрім ініціатив, присвячених трансформуванню закладів 

культури, присвячених Антикризовій гуманітарній програмі, я хочу про дві ініціативи 

розповісти, які працюють також на локальному рівні. Це насамперед, ініціатива посилення 

можливості бідних верств населення, яка працює уже зараз в більшості регіонів України і на 

конференції присутні представники Дворічанського району Харківщини, які також 

реалізують цей проект, представники Пирятина, які також реалізують проекти з надання 

безоплатної правової допомоги тим, хто її найбільш потребує. Так само інша ініціатива, яка 

була щойно підтримана - це обмін досвідом і найкращими практиками самоорганізації серед 

представників місцевих громад. Найуспішніші історії громадських організацій щодо 

розвитку зеленого туризму чи до розвитку закладів культури, їх трансформації. Вони всі 

підтримані, а мета є дуже проста – щоб ваші проекти жили далі, щоб вони не закінчувались 

відразу після того, як донорське фінансування припиниться. А як може жити проект? Він 

може далі працювати в громаді, може отримати підтримку з боку місцевого бізнесу чи з боку 

активістів громади чи з боку місцевої влади, а може він жити в іншій формі – можна 

розповісти про цей проект іншим громадським організаціям, іншим благодійним структурам, 

фондам, представникам бізнесу, які зацікавлені в тому, щоб бути соціально відповідальними. 

Зрештою, це не потребує в реалізації цих проектів значних матеріальних ресурсів, тому що 

підкреслюю, наша мета дуже проста – це розвиток громадянського суспільства і побудова 

відкритого та демократичного суспільства в Україні, яке починається з місцевих громад, з 

таких хороших чудових проектів, які ви реалізуєте, тому що нас, чесно кажучи, менше 

цікавить якийсь змістовний аспект чи розвитку культури, чи розвитку освіти. Це звичайно 

важливо, але нас найбільше цікавить, щоб самі громадяни самоорганізовувалися і самостійно 

громадою вирішували власні проблеми, тому що з цього, власне, громадянське суспільство і 

починається. Я ще раз вам дякую і бажаю успіху у роботі вашої конференції. 
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1.4. Василь Полуйко, 

Президент Західно-Українского Ресурсного Центру, 

м. Львів 

Тема виступу: «Розвиток громад в умовах кризи та роль 

закладів культури» 

Тема моя складається з двох частин. Мені б хотілося, щоб 

ви одразу запам’ятали 2 речі. Одна стосується якраз розвитку 

громад і друга річ – це роль закладів культури. Стосовно 

розвитку громади Лев Абрамов говорив про кризу як шанс, 

криза як я зрозумів малася на увазі фінансова. Так от, якщо є 

фінансова криза, так це шанс і дайте можливість людям 

покращити свій добробут, дайте можливість заробити кошти 

чи зекономити кошти і власне це і є основа для 

самоорганізації. І ми поговоримо про те, як використати кризу 

як шанс. Друга річ щодо ролі закладів культури, є така хороша річ, нажаль я не пам’ятаю 

автора, називається «Що зробив би гугл?». І в даній ситуації «От що зробив би гугл?», існує  

кілька порад, які дві поради він каже – будьте платформою, тобто будинки культури вони 

якраз можуть бути платформою і друге – не творіть нові мережі. Будьте платформою і щоб 

на вашу платформу прийшли вже існуючі мережі, певні групи самоорганізації, які є в 

громаді. Ось якщо ці дві речі запам'ятаєте, я буду вважати, що я свою місію виконав. А якщо 

детальніше, то я би хотів поділитися такими роздумами про кризу, та не лише про кризу, а 

про якісь певні тенденції в сучасному суспільстві. Це певний маркетинговий зріз, який буде 

вам завжди допомагати. Два автори Ґордон Драйден, Джаннет Вос у книжці «Революція у 

навчанні» наводять Шістнадцять головних напрямків, які формують майбутнє (курсивом 

виділені ті, що стосуються безпосередньо закладів культури): 

1. Епоха швидкісної комунікації 

2. Світ без економічних кордонів 

3. Чотири наріжні камені об’єднання світової економіки (США, ЄС, Економічні Тигри, 

Китай) 

4. Інтернет-торгівля та інтернет-навчання  

5. Зростання сфери послуг 

6. Поєднання малого й великого 

7. Нова доба дозвілля  

8. Зміна форм праці 

9. Жінки в керівній ланці  

10.  Відкриття дивовижного потенціалу мозку 

11.  Культурний націоналізм 

12. Зростання чисельності нижчого прошарку 

13. Старіння людства  

14.  Новий бум самоосвіти 

15. Спільне підприємництво  

16. Тріумф особистості 

Особливості поточного моменту в Україні, що впливають на розвиток громади 

та заклади культури: 
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- Фінансова криза 

- Адміністративно-територіальна реформа 

- Пострадянський синдром 

- Зневіра 

- Зменшення кількості сільського населення 

- Земельна реформа 

- Міфологізація громадської свідомості 

Деякі особливості українського менталітету, що впливають на розвиток 

громади: 

- Спільнотний індивідуалізм 

- Сімейні цінності 

- Паралізоване критичне мислення 

- Формування самодостатньої особи, яка не потребує абстрактної соціалізації 

- Мислення “Я- не Я” 

- Ізоляція від суспільства 

- Відносини між людьми на рівні індивідуальної психіки ідентифікуються з речовими 

відносинами 

- Соціум, що складається з безлічі атомізованих мікрогруп є великою мікрогрупою 

- Несприйняття формально-інституційних відносин 

- “Втеча” в неформальні структури 

Принципи, яких слід дотримуватись на сучасному моменті в розвитку громад: 

- Наявність прямої чи опосередкованої економічної мотивації 

- Робота в малих групах 

- Бенефеціарієм є “особа в родині” 

- Що зробив би Googlе? 

- Спільне дозвілля дітей та дорослих 

- Навчальні гуртки 

- Спільне приготування їжі 

Ідеї для сільського закладу культури з розвитку громади: 

- Клуб мисливців 

- Клуб рибалок 

- Товариство пасічників 

- Курси городників та садівників 

- Генеалогічний клуб 

- Клуб історії села 

- Сімейні курси з виготовлення сувенірної продукції чи товарів домашнього вжитку 

- Курси з благоустрою житла та присадибної території 

- Курси макіяжу для жінок 

- Курси як придбати товар через інтернет 

- Курси органічного землеробства 

- Кулінарні курси 

- “Мафіозні” клуби 

- Сільські ярмарки  
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1.5. Пахлова Світлана Євгенівна, 

старший науковий співробітник Українського центру 

культурних досліджень, м. Київ 

Тема виступу: «Європейські тенденції у законодавстві у 

сфері культури» 

1. Європейське законодавство 

2. Європейські можливості для України 

3. Українські реалії 

Скорочення: 

ЕС  – Європейський Союз 

ЄК  – Європейська Комісія 

СхП  – Східне Партнерство 

1. Європейське законодавство 

Сьогодні діяльність Європейського Союзу у сфері культури регулюється статтею 167 

Розділу «Культура» Лісабонського договору – Договору про функціонування Європейського 

Союзу (далі за текстом Договір про ЄС). Відповідно до цього договору ЄС доповнює 

культурну політику держав-членів у різних напрямах, наприклад, збереження європейської 

культурної спадщини, налагодження співробітництва між культурними інституціями різних 

країн, а також сприяння посиленню творчої роботи [1]. На регулювання культурного сектору 

у державах-членах впливають також норми договорів про ЄС, хоча вони прямо не 

стосуються питань культури. 

Важливе значення для гарантування культурних прав має Хартія основоположних 

прав Європейського Союзу, дотримання принципів і свобод якої є обов’язковими для Союзу 

згідно з Договором про ЄС. Так, Хартія визначає, що мистецтво та наукові дослідження не 

можуть обмежуватись, а ЄС має поважати культуру, релігії та мовне різноманіття [2]. 

Новий Договір про ЄС, відомий як Лісабонський договір, надає велике значення 

культурі [1]. Відповідно до Лісабонського договору Союз має поважати своє культурне та 

мовне розмаїття й забезпечувати захист і подальше збагачення культурної спадщини Європи 

(Ст. 3 Консолідованої версії Договору про ЄС). Стаття 6 Консолідованої версії Договору про 

функціонування ЄС визначає сфери компетенції Союзу у секторі культури, зокрема вживати 

дії для підтримки, координації та доповнень дій держав-членів у сфері культури [1]. Це 

означає, що у ЄС відсутня спільна політика у сфері культури, оскільки вона належить до 

компетенції безпосередньо держав-членів.  

Проте Договір про ЄС встановлює принципи та сучасні рамки для реалізації 

культурної політики в ЄС, що включає зміст та процедуру прийняття рішень у цій сфері. Так, 

у Договорі про ЄС наголошується на повазі до культурного різноманіття, заохочення до 

співпраці держав-членів у різних секторах культури як в середині ЄС, так і з третіми 

країнами та міжнародними організаціями, зокрема з Радою Європи [1]. 

Крім того в ЄС встановлені певні принципи та засади адміністративного управління, 

так звані принципи «good governance» (ефективне урядування). Термін «governance» 

(урядування) розглядається в ЄС як низка правил, процесів та норм поведінки, що 

стосуються способу реалізації владних повноважень. При цьому держава є невід’ємним 

елементом громадянського суспільства й спрямована на обслуговування прав, свобод та 

інтересів громадян. 

Основоположним принципом урядування є забезпечення більш якісного залучення 

громадянського суспільства до процесів вироблення правил та політики на рівні ЄС 

(запровадження процедури консультацій та участі громадян у розробці державної політики) 

[3]. Таких самих демократичних засад урядування мають дотримуватись держави-члени при 

виробленні власної політики на національному та місцевому рівнях. 

Адміністративне управління, або ж урядування, в ЄС здійснюється при дотриманні 

наступних вимог: 
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• Відкритість. Інституції повинні працювати більш відкрито, активно обмінюючись 

інформацією з державами-членами відносно того, що робить ЄС та які рішення він 

приймає. Цей принцип також пропагує більш активну комунікацію із громадськістю 

щодо завдань і обов’язків владних органів, в т.ч. щодо рішень, які приймаються ними. 

• Участь. Якість та ефективність політики ЄС залежить від участі широкого кола осіб 

та організацій на всьому шляху творення політики – від її планування до 

впровадження. Збільшення участі з великою ймовірністю посилить довіру до політики 

та Інституцій, що її впроваджують. 

• Підзвітність. Ролі у законодавчому та виконавчому процесах повинні бути більш 

зрозумілими. Кожна з Інституцій повинна пояснювати і брати відповідальність за те, 

що вона робить для Європи. Більша ясність та відповідальність також вимагається від 

держав-членів ЄС та всіх інших агентів, що задіяні у розробці і впроваджені політики 

ЄС на будь-якому рівні. Крім того підзвітність базується на засадах права європейців 

на «належне управління» (Європейська хартія основоположних прав, стаття 41), що 

передбачає окрім традиційних типів відповідальності (політичної та адміністративної) 

також обов’язок реагування влади на потреби громадян.  

• Ефективність. Державна політика, законодавча й регуляторна системи повинні 

відповідати реальним суспільним потребам, мати чіткі цілі й прийматися із 

врахуванням оцінки їх очікуваного впливу та попереднього досвіду. Політичні й 

управлінські рішення мусять прийматися своєчасно й передбачати певну міру 

гнучкості в їх реалізації з метою врахування місцевих умов або специфічних 

особливостей сфери управління. 

• Злагодженість. Політика та усі заходи повинні відповідати один одному та бути 

легкозрозумілими. Вимагається дотримання послідовності у прийнятті політичних й 

управлінських рішень та використанні різноманітних інструментів і механізмів 

політики, в т.ч. законодавчих [3]. 

У 2007 році Європейська Комісія прийняла важливе повідомлення для культури, що 

має назву «Європейський план дій щодо культури у глобалізованому світі». Це повідомлення 

визначає нові стратегічні завдання для діяльності ЄС у сфері культури, зокрема: 

• сприяння культурному різноманіттю та міжкультурному діалогу; 

• сприяння розвитку культури, як важливого елемента міжнародних відносин ЄС [4]. 

Ці завдання мають досягатись за допомогою нових методів. За пропозицією 

Європейської Комісії співпраця між Європейськими інституціями та державами-членами має 

здійснюватись «відкритим методом координації дій», який передбачає визначення спільних 

завдань та їх подальше відображення у національних політиках. Іншою ключовою 

пропозицією Європейської Комісії є те, що ЄС у своїй діяльності має посилити роль сектору 

культури, зокрема через Культурний Форум. Крім того План дій щодо культури визначив 

основні напрями міжнародного співробітництва ЄС з країнами партнерами у сфері культури. 

2.  Європейські можливості для України 

Механізмом реалізації завдань і цілей Європейського Союзу у сфері культури, 

визначених Договором про ЄС, є запровадженні ЄС програми. Так, після набрання чинності 

Маастрихтського договору Європейський Союз започаткував надання невеликих грантів у 

секторі культури через Європейський Соціальний Фонд, Європейський Фонд Регіонального 

розвитку. Пріоритетними напрямами підтримки культурної діяльності стали заходи щодо 

збереження культурної спадщини, розвитку мистецтва і літератури [5]. 

Сьогодні, Європейською Комісією реалізується програма «Культура» (2007-2013), яка 

сприяє міждержавному руху культурних продуктів, працівників культури та налагодженню 

міжкультурного діалогу. Метою програми є сприяння культурному різноманіттю та 

збільшенню культурної спадщини через міждержавне співробітництво, в т.ч. з країнами 

партнерами ЄС. Програма спрямована на реалізацію наступних завдань: забезпечити рух 

працівників культури, посилити міждержавний обмін культурними продуктами та 

міжкультурному діалогу [6]. 
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Після прийняття Лісабонського договору Програма «Культура» вийшла за рамки 

лише культурного співробітництва а межі її поширення не обмежуються кордонами ЄС. 

Європейською Комісією в рамках програми «Культура» реалізуються спільні проекти із 

Радою Європи, наприклад програми «Київська ініціатива» та «Інтеркультурні міста», 

ініціатором і учасницею яких є Україна. Також Програма «Культура» є механізмом реалізації 

проектів Східного Партнерства за такими напрями як «Інвестування у людей», «Контакти 

між людьми». 

У 2009 та 2010 році ЄК в рамках Програма «Культура» було прийнято окремий план 

для країн Європейської політики сусідства за умови їх участі у Конвенції ЮНЕСКО про 

охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження, яка визначає спільні для 

ЄС цілі та принципи культурної політики і міжнародного співробітництва. Підтримка країн 

Європейської політики сусідства в рамках програми «Культура» передбачає не лише 

налагодження міжкультурного діалогу, а також запровадження у цих країнах європейських 

підходів до управління у сфері культури та сприяння розвитку культурної політики.  

Україна, як країна Європейської політики сусідства, після ратифікації у 2010 році 

Конвенції ЮНЕСКО про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження 

отримала доступ до участі у Програмі «Культура» Європейської Комісії. 

З мето налагодження діалогу ЄС із східними партнерами та посилення регіонального 

культурного співробітництво Європейською Комісією запроваджено Програму з питань 

культури СхП на 2011-2014 роки (Eastern Partnership Cultural Programme). Інструментами 

Програми є надання технічної підтримки органам культури у здійсненні реформування 

культурної політики та удосконалення законодавчої бази; надання підтримки у підвищенні 

публічного доступу до культурних ресурсів, посиленні культурного співробітництва та 

обмінів на різних рівнях, збереженні та поширенні культурної спадщини, запровадженні 

стратегічного менеджменту в сферу культури тощо [7]. Учасниками цієї програми є 

Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова та Україна – країни Європейської 

політики сусідства. 

Участь нашої держави у програмах ЄС значно розширює можливості діалогу та сприяє 

поглибленню політичного співробітництва із ЄС засобами культури. Також це сприяє 

наближенню українського законодавства у сфері культури до європейських стандартів, 

відкриттю кордонів для руху українських культурних продуктів та працівників, зростанню 

інвестицій у секторі культури України. 

Крім того представлення України у культурному середовищі Європейського Союзу 

значно підвищить імідж країни у світі, в першу чергу за допомогою культурного 

співробітництва як з державами-членами ЄС, так і країнами Східної Європи, Західних 

Балкан та Північного Кавказу. 

3. Українські реалії 

Сьогодні регулювання сфери культури України все ще відбувається ситуативно або із 

системним застосуванням старих методів і підходів. Така ж ситуація прослідковується і в 

законодавчому забезпеченні сектору культури. Навіть прийняття нового Закону про культуру 

у 2011 році не дало очікуваного результату – пожвавлення та полегшення діяльності у сфері 

культури. 

Загальна картина розвитку сектору культури та аналіз наявних проблем у ньому 

представлена у щорічних звітах, які готуються як фахівцями Міністерства культури України 

і Українського центру культурних досліджень, так і незалежними експертами. Зокрема, 

Радою Європи на власному сайті публікуються огляди культурних політик європейських 

держав, які доступні в першу чергу англійською мовою, а також національною мовою 

держави (стосується лише щорічних звітів про культурну політику). Огляд останніх 

тенденцій, які відбуваються в культурній політиці України також презентовано на сайті Ради 

Європи [8]. На відміну від оцінки незалежних експертів, яка постійно публікується в мережі 

Інтернет, звіти Міністерства в більшості випадків є недоступними до широкого кола 

громадян. 
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Важливим для розуміння сучасного культурного простору України є ґрунтовний 

Аналітичний огляд «Культурна політика в Україні», підготовлений у 2007 році вітчизняними 

фахівцями і науковцями [9] та зарубіжними експертами [10] в рамках участі України у 

програмі оглядів національних політик Ради Європи. Огляд містить аналітичну інформацію 

про становище в ключових галузях культури України і культурних індустріях, про 

законодавчу базу, систему управління та фінансування в галузі культури, про міжнародні 

культурні зв’язки та наукові дослідження в культурній сфері України, а також історичний 

аспект розвитку сектору культури й підходів до регулювання сектору. 

Нажаль розроблені вітчизняними та зарубіжними фахівцями пропозиції щодо змін у 

системі управління сектором культури так і не були запроваджені. Основною причиною 

такої ситуації є відсутність в Україні стратегії розвитку культури та культурної політики, яка 

б будувалась на міжнародних стандартах і принципах управління, а також враховувала б 

думку експертів. Іншою не менш важливою причиною є відсутність оцінки на державному 

рівні потенціалу культурного сектору та потреб громади в культурних послугах. Відірваність 

рішень органів управління культурою від потреб суспільства провокує зріст незадоволення 

та негативне ставлення до культурної політики України. 

Разом з тим в культурному секторі сьогодні спостерігається досить позитивна 

тенденція до збільшення громадських ініціатив та інноваційних культурних проектів. Поява 

нових недержавних організацій, що впроваджують нові культурні продукти та послуги, 

сприяє загальному розвитку даного сектору. Враховуючи важливу роль громадськості у 

розбудові культурної сфери нова культурна політика має будуватись на демократичних 

засадах, зокрема принципах ефективного урядування, визнаних ЄС. 

Законодавче регулювання сектору культури є невід’ємною частиною культурної 

політики, інструментом для її ефективного запровадження. Тому підходи до реформування 

законодавчої системи мають відображати цілі та завдання культурної політики України. Крім 

того важливою умовою для розвитку законодавчої системи є участь у процесі його 

реформування громадян та врахування реальних потреб сектору культури.  

З огляду на вищенаведене першочерговим завдання держави має стати формування 

стратегії або концепції розвитку сектору культури яка б враховувала думки усіх 

заінтересованих сторін, інтереси громадян, загальні тенденції і виклики, які існують в 

культурному секторі, а також забезпечила б демократичні підходи до управління в галузі 

культури. 
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1.6. Щелкунова Тамара Олегівна, 

Інститут розвитку глобального суспільства, м. Київ 

 

Тема виступу: Проект «Впроваджуємо зміни 

громадою: досягнення та винесені уроки» 

 Проект «Впроваджуємо зміни громадою» 

здійснюється Інститутом розвитку глобального 

суспільства (ІРГС) в рамках проекту Інституту 

соціокультурного менеджменту «Підтримка процесу 

розвитку осередків громадської активності на базі 

закладів культури» за підтримки Антикризової 

гуманітарної програми Міжнародного фонду 

«Відродження». Він має на своїй меті сприяти 

подоланню кризового кризового стану закладів культури 

малих міст та сіл шляхом підвищення компетентності 

працівників культури, членів громадських організацій, ініціативних груп та активістів 

громади у сфері представлення інтересів та захисту прав громади адвокасі. Зокрема, у сфері 

трансформування закладів культури в місцеві осередки громадської активності на користь 

громад. Задля досягнення поставленої мети проекту організатори виділили три основних 

завдання, три основних компоненти. І першим компонентом було розробка та проведення 

п’яти дводенних тренінгів. Весь проект триває впродовж 9 – 10 місяців, і 10 місяць – це 

місяць звітності. Було проведено п’ять дводенних навчальних тренінгів з адвокасі в п’ятьох 

основних містах України, ми розділили райони на п’ять регіонів і провели п’ять тренінгів у 

м.Київ, м.Дніпропетровськ, м.Тернопіль, м.Одеса та м.Чернігів. Було задіяно понад 100 

учасників з усієї території України. Це були представники закладів культури, громадських 

організацій, органів місцевого самоврядування та інші. Тематика тренінгів передбачала 

ознайомлення учасників з такими поняттями як адвокасі, адвокаційний процес, кампанія 

громадського представництва, алгоритм планування проведення адвокаційних кампаній. 

 Найважливішим та найважчим завданням тренінгів було донести необхідність 

використання різних методик та інструментів адвокасі в процесі трансформації закладів 

культури в осередки громадської активності. Важливо було сформувати розуміння учасників 

саме процесу адвокасі, його відмінність від проектного менеджменту, бо процес планування 

кампаній громадського представництва схожий з проектним менеджментом, його відмінність 

від соціального партнерства та його основне завдання – донести власні інтереси до влади і 

отримати зміну, яка впливає на громаду взагалі та безпосередньо на тих, хто цю адвокасі 

кампанію здійснює. 

 Задля кращого сприйняття та можливості самостійного навчання експертами ІРГС 

було розроблено та презентовано учасникам навчальний дистанційний електронний курс 

«Кампанія адвокасі: план дій». Також був випущений електронний посібник, збірник 

методичних матеріалів, який роздавався під час тренінгу.  

Другою задачею проекту була розробка та проведення учасниками тренінгу адвокасі 

кампаній в громадах. Основним завданням в цьому компоненті було – протягом п’яти 

місяців експертами ІРГС надавати консультативну методичну підтримку учасникам 

семінарів при плануванні та впровадженні адвокасі кампаній. Результатом реалізації другого 

компоненту було надання інформаційної експертної допомоги учасникам, яка полягала окрім 

експертної допомоги в розробці кампаній безпосередньо в процесі тренінгів, також це було 

надання допомоги у вигляді консультацій, допомога в написанні листів, договорів, звернень, 

всього іншого в телефонному режимі, за допомогою скап-зв’язку та інше. Також для 

реалізації цього компоненту кожного місяця ІРГС здійснював електронну розсилку.  

 Третім завданням і, мені здається, одним з найсуттєвіших була організація проведення 

адвокасі-клубів, як заключного етапу проекту для обміну досвідом з тих адвокасі-кампаній, 

які громадські організації та наші учасники реалізовували і реалізували – їхні успіхи, 

невдачі, можливо якісь поради та інше. Наразі було проведено два адвокасі-клуби у м. Львів 
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та м. Дніпропетровськ, в рамках яких учасники презентували проведені ними адвокасі-

кампанії, які були закінчені, на стадії реалізації, успішні та недуже успішні. В процесі 

проведення учасники надавали консультації один одному, що є дуже важливим, на мою 

думку. Тобто вони консультували один одного – ті в кого вдалися кампанії надавали 

консультації тим, в кого вони не вдалися, ділилися досвідом, розробляли спільну допомогу в 

реалізації кампаній, які не вдалися, зав’язували контакти за допомоги спільного вирішення 

гострих проблем, яких, нажаль, сьогодні безліч в секторі культури. Результатом проведення 

таких клубів були представлені успішні адвокасі-кампанії. Мені б хотілося навести декілька 

таких прикладів. Це адвокасі-кампанія з відкриття Центру громадської активності на базі 

Пирятинського району громадської організації «Жіночі ініціативи», адвокасі-капанія жіночої 

громадської організації «Лада», м.Ірпінь, проведення адвокасі-кампанії в Одеській області зі 

влаштування культурного центру для молоді, адвокасі-кампанія в с. Забір'є, вони також 

відкрили центр громадської активності і вже створили музей. 

 Задля просилення інформаційного компоненту з питань захисту прав інтересів, ІРГС 

створив свою веб-сторінку проекту, яка відображала і відображає всі поточні моменти ходу 

реалізації. Була створена група ІРГО в соціальній мережі Facebook, за допомогою якої 

учасники семінарів вели живе спілкування і, сподіваюся, вони надалі будуть його проводити 

з приводу активізації трансформації закладів культури. Крім цього один із учасників з 

громадської організації «Наш дім – Сватівщина» в рамках клубу запропонував створити 

інформаційний форум для обміну інформацією, і я думаю, що ми будемо над цим 

працювати. 

 Проблеми, які були виявлені в процесі проведення цих адвокасі клубів показували, що 

вже існують Центри громадської активності на базі закладів культури, але їм не вистачає 

знань для захисту власних інтересів, не вистачає підтримки інших громадських ініціатив, 

тому ці клуби були дуже корисними і ця конференція є безцінною в плані того, що в рамках 

неї ми можемо ділитися досвідом і допомагати один одному саме в проштовхуванні тих 

культурних цінностей, які вже у нас існують. 

 Реалізація даного проекту надала змогу оцінити рівень необізнаності представників 

закладів культури, громадських організацій і органів місцевого самоврядування у процесі 

захисту власних прав та в процесі планування громадянських кампаній та що таке адвокасі, 

взагалі. Крім того, проблема, яка виникла – це те, що ми завжди вважаємо, що влада погана, 

а ми хороші і нам треба з ними боротися. Адвокасі клуб показав таку цікаву тенденцію, що 

були не тільки представники громадських організацій, але й депутати районних рад і що 

необхідно знайомитись один з одним, спілкуватись, треба використовувати практику 

адвокасі в досягненні трансформації закладів культури і досягненні захисту власних 

інтересів, треба завжди спілкуватися і розуміти чи ми конфліктуємо, чи ми все ж таки за 

одну кращу справу.  

Але, незважаючи на всі проблеми, які були і є у нас, найбільшою цінністю цього проекту і 

проектів Антикризової гуманітарної програми є те, що активність учасників у процесі 

реалізації проектів показала, що у нас є багато організацій, які хочуть отримати знання задля 

трансформації закладів культури, активізації громади, задля захисту культурних інтересів 

власних громад, необхідного культурного розвитку. І оця активність, мені здається, є 

найбезціннішим нашим результатом. Тому я вважаю, що цей проект є досить актуальним і це 

нам довела та активність і результати, які ми отримали.  
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1.7. Краплич Руслан Ростиславович, 

Фундація імені князів-благодійників Острозьких, м. Рівне 

 

Тема виступу: «Заклади культури та розвиток 

благодійництва» 

 Я хотів би розпочати із запитання. Чи є місце для 

благодійництва в той час, коли заклади культури, 

працівники культури відчувають наслідки фінансової 

кризи? Чи є місце для благодійництва взагалі тоді, коли 

люди самі переживають труднощі?  

 Є… можливо, дехто скаже, що немає, тому якщо 

подивитись на піраміду Маслоу, то більшість людей 

кажуть, що треба забезпечити базові потреби спочатку – 

наїстися, напитися і тоді вже думати про те, як 

допомагати іншим. Для тих, хто вважає, що «ні, немає 

місця благодійництву» слід задуматися над іншим 

питанням: Чому в час кризи, в часи всіх потрясінь і криз, благодійництво як сфера і 

напрямок діяльності в житті людей активізується? Чому Джордж Сорос, який рідко буває в 

Україні, може бути почесним громадянином світу. Чому він виділив 100 млн. доларів для 20 

країн Центральної та Східної Європи для подолання кризових явищ? Чому виникло таке 

явище, яке російською мовою називається «клятва благодарения», коли міліонери та 

мілліардери змагаються за те, щоб віддати більше ресурсів. Очевидно, що ці люди знають  

щось про те, яким чином генерується багатство. Насправді ж, для тих хто сказав «так», 

очевидно, що в будь-який час, особливо у складний, в людей є багато місця для локальних 

подвигів. Тому що герої – це не тільки ті, які літають у плащах над нічними містами, герої – 

це люди, які ходять у звичайному одязі, у джинсах або у костюмі, часом у фуфайках, це ті 

люди, які знаходять в будь-який час місце для добра, для того, щоб передати його іншим.  

Це означає, що бути доброю людиною не ототожнюється, щоб бути заможною, фінансово 

забезпеченою. Відтак заклади культури мають дещо зробити у формуванні культури 

благодійництва. І передусім – це боротьба з міфами. Один із міфів – це те, що треба робити 

добро, коли сам забезпечений.  

 В Україні є дуже розвинуті традиції благодійництва. Давайте пригадаємо, чи є 

періоди, коли люди готуються бути благодійником? Зараз зима. Недавно ми спостерігали 

реалізацію благодійництва. Різдво. Прекрасна традиція. В культурі існують традиції, які 

переносяться із покоління в покоління. Отже, одне з визначень благодійництва – це те, що 

люди очікують щось взяти від благодійництва. На практиці благодійництво – це спосіб 

поділитися з іншим.  

 Так само хотів би доповнити те, що говорив Василь Полуйко, коли перераховував 

продукти або послуги, які мають надавати заклади культури, тому що один із продуктів – це 

саме культура благодійництва. Не слід забувати про те, що заклади культури мають 

працювати для багатьох груп громадян. Якщо ми говоримо про сільську місцевість, то там 

переважаючим населенням є не молодь і не діти, а пенсіонери. Чи є послуги, продукти для 

пенсіонерів, які б одночасно спонукали їх робити доброчинні внески? Наприклад, у Рівному 

є група пенсіонерів, які приходять на курси здоров’я, організовані різними компаніями. До 

цих курсів додані курси, що їх цікавлять. Наприклад, це курси фінансової грамотності, як 

заробити, не дивлячись на те, що ти на пенсії. Насправді, ці курси виникли після того, як 

аналогічна діяльність Клубу успішних людей, який почав працювати для дітей, для підлітків, 

учнів шкіл, першокурсників університетів, студентів технікумів і т.д. Тобто ці курси 

аналогічні, вони однаково читаються як для пенсіонерів, так і для молоді, але пенсіонери 

ходять на ці курси з великим задоволенням. І от тепер бібліотека, в якій за допомогою 

проекту «Бібліоміст», було поставлено комп’ютери і тепер пенсіонери збираються у групу, 

щоб навчитися, як користуватися комп’ютером, як користуватися скайпом, електронною 

поштою і як за допомогою комп’ютера можна працевлаштуватися. Тому що якщо пенсіонери 
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не вміють користуватися комп’ютером, їх можливості для працевлаштування обмежені. 

Наприклад, гарні завсклади навряд чи зараз ведуть склад стереотипами, які ми добре знаємо. 

Таким чином, нова послуга призводить до того, що пенсіонер стає волонтером і теж 

залучають фінансування для добрих справ. Вони отримують безкоштовні курси, для них не 

складно скинутися, вони скидаються, роблять внески, тому що якщо людям давати той 

продукт, що їм потрібен, вони із задоволенням виявляється діляться і мають 

платоспроможність не меншу ніж, наприклад, студенти. І так само збирають пожертви для 

добрих справ за допомогою внесків.  

 Наступне, на що я б хотів звернути вашу увагу – це гастрольна діяльність. Наразі 

треба користуватися можливостями, які дає законодавство, особливо податковими. Є багато 

нарікань до податкового кодексу, але новий податковий кодекс відкриває величезні 

можливості для розвитку гастрольної діяльності, особливо якщо її здійснюють неприбуткові 

організації. Тому що гастрольна діяльність, якщо вона записана у статуті, не 

оподатковується. А відтак можливості для гастролей дають нам нові інструменти, зокрема 

проведення благодійних кампаній і не тільки у себе в регіоні, місцевості, а й подорожуючи. 

Бо люди, які представляють аматорські колективи, займаються творчістю не тільки для того, 

щоб один раз зробити концерт і забути весь репертуар, їм хочеться себе представити. Така 

можливість існує без сплати податків. 

 Ще один важливий момент. Диференціація джерел доходу – це означає, що коли в нас 

є нові продукти, давайте припустимо, що навіть сільський клуб, не говорячи про районний 

будинок культури, в тому числі і бібліотеки, запровадять в себе ряд клубів, ті які 

показувалися на попередніх виступах, додадуть щось з того, що зараз говориться. Якщо 

люди прийдуть в заклад культури, то як здати їм одну гривню, можна знайти спосіб. Гірше 

знайти спосіб зібрати по гривні, якщо люди не приходять в заклад культури взагалі. Але слід 

пам’ятати, що є можливості проводити спільні програми. Наприклад, те що я говорив про 

курси з пенсіонерами, виявляється можна отримати фінансування від управління соціального 

захисту населення, тому що з середини минулого року спеціальним наказом міністра 

соціальної політики та праці введено запровадження в регіоні такої соціально-педагогічної 

послуги, яка називається Університет регіонів. Що це означає? Управління і місцеве 

самоврядування можуть делегувати повноваження для громадських організацій, благодійних 

фондів, закладів культури, як правило такі повноваження делегуються з певною частиною 

ресурсів, іншу частину вони можуть залучати. Теж саме стосується молодіжної політики, 

управління у справах сім’ї та молоді, які залишилися теж фінансують проекти, які 

стосуються молоді. Тому, якщо ми будемо звертатись, навіть управління екології може 

вивести нас на природоохоронні фонди, які ховаються в управліннях екології в областях. У 

всіх цих управлінь можливо не великі, але певні ресурси, які можна отримати є, тому 

диференціювати їх варто, якщо ми збираємось залучати ще свої, тому що для села залучити 

ресурси…важче чи легше? Звичайно, легше. Легше для закладів культури, тому що 

працівники культури є місцевими активістами, які знають всіх і тому що в сільській 

місцевості легше здобути зібрати довіру, а тільки зібравши довіру, ми можемо отримати 

ресурси на добрі справи, тому що треба збирати на те, що дійсно приносить людям користь, 

забезпечує потреби. 

 Ще один важливий аспект стосується деяких інструментів, про які ми знаємо, але не 

завжди користуємося. Якщо ми проводимо масові заходи чи приєднуємося до масових 

заходів, чи то концерт, чи вистава, чи виставка, чи навіть така конференція як у нас, завжди є 

місце, щоб застосувати  інструменти для активізації благодійництва. Хочу навести приклад із 

Волинської області, у селі, яке нараховує близько 6000 населення, у якому під час 

благодійного концерту за 1 годину 15 хвилин серед представників найзаможнішої громади 

села зібрали на ремонт музичної школи 30122 грн. 
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1.8. Стаднічук Наталія Валеріївна, 

Центр підтримки громадських і культурних ініціатив 

«Тамариск», м. Дніпропетровськ 

 

Тема виступу: «Школа позитивних змін 

Дніпропетровщини: можливості для НДО та закладів 

культури» 

 

«Школа позитивних змін» - це об’єднання, яке будується на 

емоційних стосунках, що виникають між людьми, які 

спілкуються між собою. Ці люди діляться кращими 

практиками, обмінюються досвідом, вони обговорюють 

проблеми та шляхи вирішення цих проблем. І в результаті - 

це мережа, яка не має єдиного центру, наприклад в центрі 

громади. Ця мережа діє в області таким чином, що один 

може звернутися до іншого для того, щоб спитати поради, хтось може запросити колегу на 

свій захід чи створити спільні проекти. Взагалі, коли ми говоримо про роботу з людьми, а 

наша функція полягає в тому, що ми працюємо з людьми, які розвивають свої громади, - це 

дуже непроста праця, тому що це суцільна комунікація. Що відбувається коли ми дивимось 

один на одного, спілкуємося одим з одним? Одна організація займається одними  

проблемами, інша іншими, представники органів влади місцевого самоврядування часто 

вважають, що громадські організації пасивні і нічого корисного не роблять, а представники 

громадських організацій вважають, що представники влади не роблять те, що потрібно. Так 

склалося, люди побудовані таким чином. Наше спілкування частіше за все будується на 

осудженні один одного. Ми осуджуємо багатих людей за те, що в них є гроші, а вони не 

віддають їх на благодійність, активні люди осуджують пасивних за їх пасивність, пасивні 

люди осуджують активних, що їм «більш за всіх потрібно». І коли такий процес відбувається 

в маленьких громадах, кожен, хто працює в громаді, відчуває це на собі. Отже, результатом 

програми «Школа позитивних змін» є насправді трансформація її учасників і отримання 

ними ряду компетенцій, які допомагають по-іншому подивитися на світ, бо кожен з нас має 

власну картину світу, і як тільки картина світу нашого співрозмовника не співпадає із 

нашою, це викликає негативний намір, те ж саме осудження. Коли ж зустрічаються 

представник громадської організації, закладу культури, представник органу місцевого 

самоврядування і через деякий час ці люди можуть розслабитися, ці люди можуть вільно 

спілкуватися між собою, то відбувається трансформація, і ми починаємо вчитися дивитися 

очима один одного, виявляється, що в кожного є позитивний намір і кожен може зробити 

краще, але ми бачимо все це по-різному. Коли кожний, після програми, повертається в свою 

громаду, він може по-іншому подивитися на людей, які навколо, бо можна дивитися на 

людей засуджуючи за щось, що вони зараз не роблять, а можна побачити їх потенціал. І саме 

бачення потенціалу розкриває ці можливості, які можуть бути застосовані у процесі 

розвитку. 
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Кучереносов Владислав, 

Спеціаліст з адвокації проекту «Бібліоміст», м. Київ 

 

Тема виступу: «Програма «Бібліоміст» та роль 

трансформації бібліотек в осередки, які сприяють 

розвитку громади» 

Програма «Бібліоміст» або «Глобальні бібліотеки - 

Україна» фінансується, найбільшим приватним фондом в 

світі, фондом Білла та Мелінди Гейтс і адмініструється в 

Україні американською організацією IREX. «Бібліоміст» є 

частиною глобальних ініціатив фонду Білла і Мелінди 

Гейтс, яка достатньо потужно поширюється по всьому 

світу. Якщо рік тому, коли я мав можливість виступати на 

першій конференції з результатами програми нашої 

діяльності, 10 країн брали участь у проекті, то зараз їх вже 

14. Такі ж великі проекти розпочалися в Туреччині, 

Колумбії, Молдові та  Індонезії. Стратегічна мета нашої програми є забезпечення 

безкоштовного доступу громадян України до світових інформаційних ресурсів, тобто до 

Інтернету. Виходячи з цього ми маємо декілька головних завдань, і я розповім вам про них і 

про те, що зроблено програмою за останній рік.  

Перший напрямок – це забезпечення українських публічних бібліотек комп’ютерами. 

Наша загальна мета – це 1600 бібліотек, які мають отримати комп’ютери, і протягом 2010 – 

2011 років 1000 бібліотек вже їх отримали. На часі закінчується відбір ще 620 українських 

бібліотек отримають комп’ютери. Комп’ютери є дуже важливими для сучасної бібліотеки, 

ми всі з вами розуміємо роль Інтернету. Комп’ютери надають принципово нові можливості 

закладам культури, зокрема, публічним бібліотекам стосовно тих послуг, які можуть 

надаватися. З іншого боку ми добре розуміємо, що лише комп’ютери є залізом по великому 

рахунку. Ми моніторили ситуацію, ті інвестиції, які робить Фонд Білла та Мелінди Гейтс. І 

ми маємо, нажаль, непоодинокі випадки, коли бібліотека отримує комп’ютери, але на дверях 

цього Інтренет-центру часто написано «зачинено» або «доступ до Інтернету обмежений» і т.і. 

Тому важливо говорити не лише про забезпечення технікою, але і про те, як функціонує сам 

заклад культури. Я відповідаю в проекті за адвокаційний напрямок, тому говорити про 

діяльність Бібліомосту я буду як раз в контексті нашої адвокаційної роботи в першу чергу. 

Для нас дуже приємно, що та благодійна допомога, яку ми надаємо, спонукає органи влади 

на обласному, районному, навіть сільському рівні робити також інвестиції в розвиток 

бібліотечного сектору. В першу чергу – це обов’язкова умова, тому що для того, щоб брати 

участь у нашому проекті, органи влади мають забезпечити по-перше оплату Інтернету, по-

друге – ремонт приміщення, по-третє – безпеку та проїзд бібліотекарів на ті тренінги, які ми 

організуємо і т.і. Якщо порахувати кількість бібліотек, а їх вже понад 1000 і ті внески, які 

зробили органи влади, то це вже десятки мільйонів гривень, які виділяються з державного 

бюджету. Існують ще більш приємні для нас приклади, коли робота проекту спонукає владу 

робити принципово нові речі. Буквально напередодні Нового року я був у районному центрі 

Чорнобай, Черкаської області. Ситуація там така, що у 2010 році Центральна районна 

бібліотека отримала 15 комп’ютерів і було відкрито 7 центрів в сільській місцевості. За рік 

відвідування в цих бібліотеках збільшилося практично вдвічі. Це послугувало мотивом для 

місцевої влади розробити та прийняти районну програму комп’ютеризації та інформатизації 

районних бібліотек, взагалі в районі 44 бібліотеки. Протягом 2011 року вже за рахунок 

місцевих бюджетів було відкрито ще 6 Інтернет-бібліотек. І як нам повідомив голова 

районної адміністрації, цією програмою передбачається, що до кінця 2014 року всі 44 

бібліотеки будуть комп’ютеризовані і Інтернет буде у всіх селах цього району. Для нас це 

величезний прорив. 

Ще один з напрямків нашої діяльності – це навчання. Менше ніж за 2 роки було 

проведено 1500 тренінгів в яких взяло участь понад 15000 бібліотекарів, тобто це достатньо 
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вагомі цифри. Національний тренінговий центр, який існує в Києві розробляє такі тренінгові 

модулі, які стосуються різних аспектів діяльності бібліотек. Це в першу чергу робота з 

комп’ютерами, з Інтернетом, ефективне управління бібліотекою, надання інноваційних 

послуг і достатньо великий блок, який стосується зовнішньої комунікації (PR, фандрейзинг, 

адвокація). Окрім того, що тренінгові послуги надають наші регіональні тренінгові центри, 

програма Бібліоміст також працює над підвищенням навіть не професійного рівня, тут ми 

маємо говорити скоріше про забезпечення сталого розвитку підвищення рівня бібліотечного 

сектору в цілому. Ми розробляємо і проводимо нові тренінги, які стосуються саме тих 

аспектів діяльності бібліотеки, які мають забезпечити їх сталий розвиток, зокрема, це тренінг 

з організаційного розвитку, зі стратегічного управління. Якщо порівняти управління закладу 

культури, зокрема, бібліотекою, у нас і у США, то є принципова різниця. У нас є відділ або 

управління культури, яке по великому рахунку, повністю контролює діяльність закладу 

культури і забезпечує його роботу. У Сполучених Штатах система виглядає по іншому – 

місцева влада передає права управляння закладом культури саме опікунським радам, до 

складу яких входять відомі люди у громаді. Це можуть бути бізнесмени, громадські діячі або 

представники засобів масових інформації. Тому така опікунська рада виконує функцію 

органу, який забезпечує з одного боку управління бібліотекою, а з другого боку вона 

забезпечує додаткові ресурси і представляє інтереси закладу культури і перед громадою, і 

перед органами влади, тобто здійснює так звані адвокаційні функції. Окрім того будь-який 

заклад культури ще має 2 організації. По-перше - це громадська організація, яка існує 

практично при всіх бібліотеках, принаймні районного рівня. Знаєте в чому полягає функція 

саме громадської організації? Це робота з волонтерами, вони як правило називаються «Клуб 

друзів бібліотеки». І ця організація залучає волонтерів, організує їх роботу і це є дуже 

важливим. І другий напрямок – це благодійний фонд, який дозволяє окремо залучати ресурси 

з різних джерел. Донорів дуже багато і, не зважаючи на кризу, ресурсів у сфері 

благодійництва багато. Той самий Білл Гейтс, маючи достаток в 46 млрд. доларів, передав 36 

млрд. у свій фонд. Те ж саме роблять багато людей. Навіть є така відома міжнародна 

організація «Сівікус», яка проводить дослідження у сфері благодійництва. Декілька років 

тому вони визначили, що якщо підсумавати всі ресурси світу, ви можете уявити про що йде 

мова і порівняти їх з ресурсами, які є у сфері благодійництва, то співвідношення буде в бік 

благодійності. Тобто майже в два рази більше ресурсів знаходиться у сфері благодійництва. І 

знову ж таки, з ними треба вміти працювати. З власного досвіду, розглядаючи заявки, які 

надходять до програми «Бібліоміст», ми бачили, що заклади культури як державні установи, 

на превеликий жаль, не вміють готувати якісні проектні заявки, тому це те, над чим треба 

працювати. Але ж є і багато позитивних прикладів, коли заклади культури залучають 

ресурси, в тому числі і в сільській місцевості.  

Наступним напрямком роботи, програми «Бібліоміст» є саме адвокаційний 

компонент. Фонд Білла та Мелінди Гейтс приділяє велику увагу адвокаційній роботі. Була 

навіть створена міжнародна група з адвокації, до складу якої входять місцеві і міжнародні 

експерти. Більше того, під час однієї робочої зустрічі ми відвідували робочі бібліотеки для 

ознайомлення з досвідом і я запитав одного директора бібліотеки скільки часу він приділяє 

адвокаційній роботі. Відповідь була несподіваною - 90%. Директор не сидить в бібліотеці, не 

спостерігає хто коли прийшов, є інша система управління, є робота з місцевою владою, з 

благодійниками, із зацікавленими сторонами, і нам треба йти цим шляхом. Для проекту 

«Бібліоміст», адвокаційна робота знаходиться в декількох напрямках. Перше – це робота на 

національному рівні. Це, наприклад, наша співпраця з комітетом Верховної ради з питань 

культури та духовності, це також наша співпраця з Міністерством культури, з комітетом 

інформатизації. Ми також працюємо на регіональному рівні, в нас є окремі меморандуми з 

Міністерством культури України. 

Ще один важливий напрямок нашої діяльності – це підтримка ініціатив. В нас є 

невелика грантова програма, яка називається «бібліотека йде в люди», вона проводиться 

щоквартально і ми підтримуємо саме бібліотечні ініціативи. Ми дуже вітаємо, коли в таких 
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ініціативах беруть участь не лише бібліотеки, а й інші представники громади, в тому числі і 

громадські організації.  

І останній напрямок нашої роботи – це комунікаційна складова. Ми говоримо про 

сприяння підвищення іміджу публічної бібліотеки у суспільстві. Незабаром стартує велика 

національна медіа кампанія, яку ми проводимо, і яка присвячена сучасній бібліотеці і тим 

інноваційним послугам, які бібліотеці потрібні. Ми проводоми її по всій Україні і мені 

приємно відзначити, що органи влади відгукуються на наші пропозиції. Ми плануємо 

активно використовувати зовнішні фактори (біг-борди та сітілайтери) і наша умова – це 

надання безкоштовних майданчиків для розміщення соціальної реклами. На сьогоднішній 

день ми отримали 200 позитивних відповідей від представників нашої районної, міської, 

обласної ради.  
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1.10. Дорошенко Тамара Борисівна, 

громадська організація «Іванівська Веселка», 

 с. Іванівка, Кіровоградська обл. 

 

Тема виступу: «Активізація громади до волонтерства і 

благодійної діяльності» 

На даному етапі громадська організація «Іванівська 

Веселка» реалізує проект «Перетворення Іванівського сільського 

Будинку культури в центр громадської активності (ЦГА) і 

взаємодопомоги «Ковчег». 

Іванівська територіальна громада складається з 7 населених 

пунктів. Активісти громадської організації донесли ідею створення 

ЦГА на базі Будинку культури до громади. Адже саме там є 

можливість зібрати людей, провести заходи, організувати дозвілля дітей та молоді, 

обговорити різні питання. 

Наш ЦГА називається «Ковчег», символізує спасіння. Тому активістами нашої 

громади вже створено центр допомоги: банк речей, банк ідей, банк часу. 

Банк часу відображає всю волонтерську діяльність нашої громади. Саме завдяки тому, 

що жителі нашої сільської ради вже внутрішньо готові, щоб надати свій вільний час, власні 

ресурси для розвитку території. А досвід проведення заходів стимулює й інших членів 

громади залучатися до справ. 

У серпні місяці ми вперше провели свято «День села», в якому взяли участь 

найактивніші члени громади. Свято вдалося на славу, зацікавили людей у проведенні різних 

масових заходів. Ми створили базу даних волонтерів: хто, коли, яку допомогу може 

надавати. 

І тепер при організації різноманітних заходів ми знаємо до кого звернутися. 

Наприклад, до Дня Святого Миколая було організовано свято для дітей відповідних 

категорій (дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених родин, дітей з сімей, що опинилися в 

складних життєвих обставинах). Люди зносили солодощі і випічку, купували призи для 

конкурсів, проводили ігрову програму. 

Є безліч прикладів волонтерства. Адже українці – традиційно волонтери.  

Але все більш активними ми стаємо саме завдяки нашим лідерам: сільському голові 

Дорошенко Т.Б., голові громадської організації Баркар О.В., які стимулюють громаду 

особистим прикладом.  

Реалізовані проекти «Відкриття групи дошкільного виховання «Веселка», «Шкільний 

автобус», «Енергозберігаючі заходи у школі с. Іванівка», «Шлях до оздоровлення іванівців». 

Виховання руху волонтерства починається з родини, школи. 

У школі діють два волонтерські загони, які залучається до різноманітних заходів у 

школі і громаді: 

- Створення дитячих майданчиків с. Степове (за участю волонтерів із сіл Іванівка, 

Костянтинівка та жителів м. Кіровоград) 

-  Змістовне місце дозвілля для дітей та молоді. 

У нас  дуже багато ідей, які будемо реалізувати вже з березня місяця. Маємо надію на 

активізацію нашої громади. Чим менше байдужих людей, тим менше проблем. Крок за 

кроком створюємо майбутнє разом.  
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1.11. Черенько Ірина Григорівна, Молодіжна 

громадська організація Центр прогресивної молоді 

«Апельсин», м. Чернігів 

 

Тема виступу: «Досвід МГО ЦПМ «Апельсин» в 

створенні на базі будинку культури осередку громадської 

активності» 

 

Вважаю цю тему дуже цікавою і актуальною, тому що я 

безпосередньо працюю в будинку культури, в мене є цікавий 

досвід, є чим поділитися. Я б хотіла розказати, як все 

починалося. Наша організація працювала як звичайна 

молодіжна громадська організація. Ми відкрились як 

ініціативна група в 2001 році і займалися зовсім не клубною 

діяльністю. Ми працювали як міні-театр і займалися 

профілактикою негативних явищ молодіжного середовища. Спочатку у м.Чернігів, потім по 

Україні займалися профілактикою алкоголізму, наркоманії. Але кожна організація з часом 

розуміє, що для того, щоб ефективно працювати необхідне приміщення, тобто те місце, де 

будуть збиратися активісти, волонтери і далі будуть щось продукувати і робити, тому що 

чим більше ми робимо, тим більше до нас приходить людей, які приходять не просто так, а й 

приносять свої ідеї. І відтак ми почали думати, як ми будемо збиратися, почали шукати 

спільне рішення. І в 2004 році було підписано угоду оренди в приміщенні будинку культури, 

який знаходиться на околиці м.Чернігова. Багато часу він не функціонував за своїм 

призначенням, дуже часто змінювались орендарі. Після того, як ми взяли його в оренду, саме 

офіційно, це для нас було дуже важливо, щоб вести свою господарську діяльність, 

відповідати за нього, покращувати його.  

Багато з учасників конференції є грантерами Антикризової гуманітарної програми 

Міжнародного фонду «Відродження». В нашому випадку ця програма підтримала вже ту 

діяльність, яка проводилася на базі будинку культури. І сьогодні, говорячи про програму, я б 

хотіла поділитися не тільки плюсами і здобутками, а й тими викликами, з якими ми 

зіткнулися реалізовуючи проект. Проект називався Клуб «Альтернативний 38-й» - осередок 

розвитку фізичного, інтелектуального, творчого потенціалу молоді мікрорайону «Коти» (м. 

Чернігів). Завдання проекту були прості:  

1. Зробити частковий ремонт клубу (частковий ремонт покрівлі, заміна дверей, ремонт 

фасаду клубу); 

2. Модернізувати технічне оснащення клубу; 

3. Розробити соціальний паспорт мікрорайону “Коти”  

4. Провести ряд соціальних заходів для дітей та молоді мікрорайону 

Ремонтні роботи робилися з допомогою людей, які проживають в мікрорайоні, ми 

долучали місцеву громаду до всіх заходів. Було організовано доступ до мережі Інтернет. Я 

особисто і мої колеги допомагали молоді, яка живе в мікрорайоні, хтось навчався просто 

друкувати, освоювали роботу на комп’ютері, користуватися Інтернетом і т.д. На базі клубу 

постійно працюють спортивні секції, тому що це один з напрямків роботи організації, ми 

проводимо заняття з пауерліфтингу і двічі на рік любительські змагання для місцевої молоді. 

Цього року почали приїжджати люди з області, щоб взяти участь у змаганнях. У клубі є 

репетиційна база для музикантів не тільки з мікрорайону, а й з усього міста і найближчих сіл, 

для того, щоб вони могли творчо розвиватися. Як приклад того, чого досяг будинок культури 

в творчому плані, це те, що було згуртовано молодіжний творчий колектив, який наразі 

поставив рок-оперу «Юнона і Авось». 

Просвітня робота з місцевою молоддю мікрорайону – це ряд тренінгових програм з 

лідерства, з того, як зареєструвати громадську організацію. Чому ми подумали, що це 

важливо? Тому що було дуже багато ініціативної молоді, яка не знала де себе проявити, як 

себе реалізувати. І після того, як провели ряд тренінгів, вони дивилися, як наша організація 
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працює, вони мали можливість працювати в клубі, проводити свої збори, заняття і т.д. Зараз 

вже зареєструвалось дві громадські організації.  

Волонтерські програми та організація громади. Ми довго думали, як залучити не 

тільки молодь, а й молодих батьків до клубу, щоб вони почали приходити. І так вийшло, що 

вони самі попросилися, коли побачили, що діяльність відбувається і спиталися, чи можуть 

вони поставити дитячий майданчик коло клубу. Ми зрозуміли, що це прекрасна нагода 

згуртувати навколо клубу батьків. Допомогли з будівельним матеріалом і підприємці. І 

спільними зусиллями батьки самі побудували той майданчик. Головний результат – це те, що 

робили своїми руками і зараз бережуть.  

Також ми проводимо культурно-масові заходи, концерти. Тому що будинок культури 

– це місце, де необхідно проводити такі заходи. І останнє, що було зроблено в минулому році 

в роботі з громадою - це «Новорічна ялинка» для дітей мікрорайону «Коти». Я хочу 

підкреслити, що ми залучаємо самих батьків, ми намагаємося зробити так, щоб їм було 

цікаво, надаємо їм можливість реалізувати свої ідеї.  

Виклики, з якими ми стикнулися протягом проекту. Один з пунктів, який я 

підкреслювала - це те, що ми орендуємо це приміщення. Також я підкреслювала той факт, 

що в ряді заходів були також ремонтні роботи. Основна проблема, яку я зараз намагаюся 

вирішити - це те, що, оскільки ми працюємо офіційно, то в нас була офіційна угода оренди. 

Цього року строк дії оренди закінчився і ми почали її продовжувати. І зіткнулися з тим, що 

змінилось законодавство про оренду комунальної власності. Коли в фонді комунального 

майна повідомляли, що відмінено всі пільги для громадських організацій, відповідно при 

тому, як переоформлювалася угода, збільшилася оціночна вартість приміщення будинку 

культури. Наша організація - не ті підприємці, які доводять приміщення до банкрутства, для 

того щоб потім подешевше продати та купити. Наша організація вкладала в ремонт, в тому 

числі за допомогою Антикризової гуманітарної програми, і зараз вийшла та ситуація, що 

приміщення подорожчало. Відповідно оренда теж подорожчала. Якщо раніше ми мали 

сплачувати в середньому 500 грн. в місяць, то зараз це 1500 грн. Я себе запитую, чи зможе 

моя організація платити таку суму без комунальних платежів за 200 кв.м? І запитую у вас, чи 

можливо були прецеденти, коли за допомогою рішень міської ради чи інших інструментів, 

чи змогли досягти зменшення, покращення умов. Я сподіваюсь, що такі зустрічі допоможуть 

нам допомогти один одному у вирішенні нагальних проблем. Хочу сказати, що працівники 

будинків культури і представники громадських організацій мають орієнтуватися не тільки в 

тому, як гарно провести захід, а ще й в тих юридичних аспектах, законодавстві, господарчої 

діяльності, тому що без цього ми не зможемо ефективно працювати.  
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1.12. Ковтун Людмила Миколаївна, 

                                         Голова правління ГО «Фонд 

сільських громад Дворічанщини», 

смт. Дворічна, Харківська обл. 

  

Тема виступу: «Досвід роботи Ресурсного центру 

для сільських осередків громадського життя на базі 

районного Будинку культури» 
У Дворічанському районному будинку культури (РБК) 

у січні 2011 року створено Клуб активності громади, а у 

червні у його стінах почав свою роботу і Ресурсний центр 

активності громади (далі – РЦ). Було зроблено ремонт 

приміщення, придбано обладнання, проведено Інтернет. 

РЦ – це результат діяльності громадської організації 

«Фонд сільських громад Дворічанщини» (ФСГД) за 

фінансової підтримки Антикризової гуманітарної програми 

Міжнародного фонду «Відродження».  

Працівники і добровольці РЦ – це активісти Клубу активності громади та члени 

ФСГД, які ставлять своєю метою надавати інформаційну, консультаційну (організація 

тематичних зустрічей з представниками служб та відомств району, індивідуальні 

консультації з різних питань) та технічну підтримку (доступ до мережі Інтернет, комп’ютера) 

сільським ентузіастам та ініціативним групам Дворічанського району у вирішенні локальних 

проблем місцевого розвитку. РЦ відкритий для лідерів громади району з понеділка по 

п’ятницю з 9 год до 12 год у Дворічанському районному Будинку культури, кімната Клубу 

активності громади та надає послуги безкоштовно.  

Враховуючи те, що активність громади Дворічанського району є достатньо низька, з 

самого початку роботи РЦ ми вирішили надати підтримку громаді села Мечникове з 

лідерами якої мали встановлені зв’язки та спільно реалізовані проекти.  

У РЦ лідери громади села Мечникове отримали підтримку у вирішенні проблеми, що 

виникла у справі збереження історичної спадщини села, пов’язаної з життям та діяльністю 

Іллі Мечникова – всесвітньовідомого науковця, імунолога-мікробіолога, Нобелівського 

лауреата.  

Вся громада села мала розуміння, що село має самобутність, але не всі знали, що 

історичні особливості села можуть підвищити їх рівень достатку.  

З активом села Мечникове проводилася роз’яснювальна робота про те, що дотаційний 

Дворічанський район, який не має промислового потенціалу, має серйозні перспективи у 

розвитку сільського зеленого туризму, а садиба родини Мечникових - це родзинка села 

Мечникове. 

Протягом 2011 року завдяки діяльності РЦ просувалися питання відновлення 

повноцінного функціонування Мечниківського сільського клубу, як осередку активності 

громади. Для цього були організовані зустрічі за участі представників Дворічанської 

районної державної адміністрації та районної ради, Токарівської сільської ради та активу 

громади села Мечникове. Ці адвокаційні заходи сприяли встановленню міжсекторного 

діалогу на рівні району.  

Під час організованих зустрічей у РЦ були окреслені ключові проблеми 

функціонування закладів культури села Мечникове та розвитку зеленого туризму в районі: 

оптимізація закладів культури, обмежене бюджетне фінансування, нескоординована 

діяльність стейкхолдерів. Були визначені шляхи вирішення цих проблем: необхідність 

розвивати міжсекторне партнерство; передати на тимчасове утримання районному 

краєзнавчому музею зібрані громадою села Мечникове експонати музею родини 

Мечникових та місцевого побуту, які перебувають у Мечниківському клубі в неналежних 

умовах; об’єднати зусилля у розвитку сільського зеленого туризму у Дворічанському районі. 
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Лідери громади села Мечникове за сприяння ФСГД ознайомилися успішними 

практиками сільського зеленого туризму на базі села Костилівка Рахівського району 

Закарпатської області. 

На рівні району працівники РЦ підтримували Актив села Мечникове у залученні 

ресурсів (фінансових, матеріальних, людських) на першочергові відновлювальні роботи 

садиби Мечникова. Спільно з Ансамблем народної музики «Ярмарок» (м. Харків) було 

проведено благодійний концерт. Крім цього кошти збиралися через мотиваційні листівки та 

листи. За три місяці фандрейзингової кампанії було зібрано 5075 грн. Усі зібрані кошти були 

спрямовані на ремонт льоху у с. Мечникове. 

Актив громади села Мечникове розробив план проведення та кошторис Толоки у селі 

Мечникове, під час якої були проведені першочергові відновлювальні роботи. 

РЦ здійснював інформаційний та методичний супровід в організації та проведенні цих 

заходів. Працівники РЦ взяли участь у Толоці. 

Досвід роботи Ресурсного Центру з Активом громади села Мечникове у вирішенні 

актуальних питань місцевого розвитку був поширений на інші громади сіл Дворічанського 

району через працівників сільських клубів під час районного семінару «Сільські клуби 

Дворічанщини – осередки культурного та громадського життя сільських громад району», 

через Інтернет та ЗМІ. Під час семінару нас підтримав Інститут соціокультурного 

менеджменту: у заході з експертним виступом взяла участь Марія Калашнік. 

Під час семінару представники РЦ мотивували працівників сільських клубів 

об’єднувати навколо себе лідерів сільських громад і звертатися за підтримкою у вирішенні 

актуальних питань місцевого розвитку до Ресурсного Центру активності громади. 

Наразі діяльність РЦ триває. Ми підтримуємо активні починання Дворічанської 

громади. Так, за ініціативи жінок селища на  базі РЦ розпочав роботу жіночий дискусійний 

клуб «Дворічанська ластівка». 4 січня 2012 року відбулося перше засідання. Участь в клубі 

беруть жінки, які не байдужі до долі Країни, Дворічанщини, своєї родини.  

Теми дискусійного клубу: особлива роль жінки в сучасному суспільстві; вивчення та 

аналіз родинного дерева, його вплив на події в родині; рослини та їх вплив на людину, 

виготовлення оберегів з рослин та ін. 

Крім цього, 11 січня 2012 року у селищі Дворічна Харківської області стартував 

проект «Центр правової інформації та консультацій для захисту прав населення 

Дворічанського району». 

Проект реалізується  громадською організацією «Фонд сільських громад 

Дворічанщини» за підтримки  програми «Верховенство права»  Міжнародного фонду 

«Відродження». 

Впродовж терміну реалізації проекту планується надати населенню Дворічанського 

району доступ до права, правової системи та правових послуг для захисту і посилення його 

інтересів. 

Ми впевнені, що саме завдяки роботі РЦ на базі  районного Будинку культури 

активність громади Дворічанського району підвищилася, люди, на власні очі побачивши 

позитивні зрушення у селі Мечникове, почали розуміти, що більшість того, що стосується їх 

добробуту та благополуччя, насправді, залежить тільки від них. 

Наразі РЦ розширює свою цільову аудиторію. 
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1.13. Конова Ірина Борисівна, 

Громадська організація «Немирівська спілка творчих 

ініціатив», 

м. Немирів, Вінницька обл. 

 

Тема виступу: Проект «Українські традиції успішної 

громади» 

Дозвольте презентувати проект «Українські традиції успішної 

громади», який реалізується за підтримки Антикризової 

гуманітарної програми Міжнародного фонду «Відродження». 

Українські традиції успішної громади: бачення працівника 

культури. Це повинен знати кожен працівник культури для 

того щоб допомагати місцевим громадам бути успішними: 

 В міністерстві культури 

 В управлінні культури 

 У відділі культури 

 В районному будинку культури 

 У міському чи сільському будинку культури 

 В клубі  

 Особливо у центрі громадської активності 

Я зробила на основі Піраміди Маслоу «Піраміду успішності громади», в основі якої, я 

думаю, повинні бути цінності, а далі все базується на традиціях, і двигуном всього цього є 

прагнення. Коли хтось чогось прагне, він досягає.  

 
Традицію зустрічати гостей «хлібом – сіллю» я вважаю найважливішою. Тому що люди 

кажуть «ми вас любимо, ми вам даємо те, що дає життя, ми вам даємо те, що є основою 

життя». В Біблії написано «Якщо сіль зробиться несолоною, то її просто викидають на 

смітник».  

Автора наступного вірша я зустріла у поїзді, він пише вірші трьома мовами, сам він родом із 

Криму, проживає у Києві, а друкується у Вінниці, його звати Петро Орлов. 

Культурна місія української громади 

Зробімо нашу любу Україну 

Найкращою країною у світі, 

Пісні щасливі де кругом полинуть, 

Де радісно сміятимуться діти. 

Все, що нам треба, — врешті просто вжити 

Ресурс безмежний, що в нас є для того, 

Щоб в досконалому суспільстві жити — 

Природну здатність полюбити Бога. 
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Хто любить Бога, в того серце чисте. 

Він не визискувати хоче, а віддати. 

Він прагне не до того, щоб поїсти, 

А навпаки — щоб всіх нагодувати. 

З таким народом наша Україна 

Розквітне, оживе і, як ніколи, 

В щасливу перетвориться країну, 

І допоможе всім, хто є навколо. 

Я з ним повністю згодна, тому що з таким народом, добрим, хлібосольним, віруючим можна 

гори звершити.  

Ми шануємо віру, традиції, цінності. На Україні дуже сильні родинні цінності: 

 Традиційна сім’я 

 Повага до батьків  

 Любов до дітей 

 Піклування  

 Любов до України  

 Взаємодопомога  

 Шанування народних звичаїв  

 Національна гордість  

Важливими складовими традиційної української 

громади я вважаю три якості, які об’єднані в цикл: 

творчість, кмітливість, дотепність.  

Це те, що допомагає українській громаді непросто 

вижити, а бути кращим за будь-яких умов.  

Традиції власного бізнесу. Кожна успішна справа спочатку була мрією. Мрії перетворювали 

млини в казкові палаци, які будувала вся громада. Чи зберегла сучасна громада ці звичаї? 

Так…тоді чому не користується ними? 

Наша ідея успішної громади полягала в тому як багато можуть зробити люди, варто їм лише 

об’єднатися. Заклади культури потрібні громаді, бізнесу і владі, і тому ми діяли так, щоб всі 

сектори суспільства взаємодіяли на равних – громада, 

бізнес, влада. В місцях перетину двох секторів виникають 

різні форми взаємодії.  

 Корупція – з'єднання бізнесу з владою 

 Спонсорство – підтримка бізнесом проектів громади 

в обмін на визнання 

 Соціальні програми – увага влади до потреб та 

проблем громади продиктована законом 

Українська традиція об'єднує всі сектори суспільства. Коли 

ми один на одного дивимося не вороже, ми досягаємо найвищих результатів.  

Творчість: прагнення, традиція, національний пріоритет. «Можна прожити і без собору, і без 

пісні, і без Рафаеля. Без усього можна, на чому висять охоронні таблиці і на чому їх нема. 

Можна "Анну Кареніну" читати в екстракті, на півтори сторінки тексту. Але чи залишилися 

би ми тоді у повному розумінні слова людьми? Чи не стали б просто юшкоїдами, 

пожирачами шашликів? Тяглом історії?» Олесь Гончар, роман «Собор».  

Для того щоб діяти, потрібно володіти інформацією. Де громада бере інформацію? 

 Телебачення 

 Друковані ЗМІ 

 Інтернет 

Телебачення та друковані ЗМІ зараз роблять для громади дуже погану річ, вони нагнітають 

атмосферу апатії.  
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Народна традиція: 

 Передавати інформацію від хати до хати 

 Знати все що робиться у сусіда 

 Підказати вірне рішення 

 Поділитись знаннями та вміннями 

Діяльність спрямована на соціальну зміну  - соціальний розвиток в громаді починається з 

визначення цілей.  

 Чого ми прагнемо? 

 Що ми маємо? 

 Як ми можемо використати те, що ми маємо, щоб отримати те, чого ми прагнемо? 

 Що буде, коли ми це отримаємо? 

Саме таким місцем де люди можуть вирішити як спільно діяти є заклад культури. 

 Створення і утримання таких закладів одна з традицій української громади. 

 Це зручне приміщення і відповідні фахівці. 

 Тому організувати засідання невеликої групи або провести масовий захід легко. 

Українська традиція взаємодії в громаді здатна: подолати фактори слабкості, активувати 

елементи сили. Місія працівника закладу культури як аніматора взаємодії в громаді: 

створити умови для спілкування, надати необхідну інформацію. Тут я додала елементи сили і 

фактори слабкості. 

Елементи сили: Альтруїзм, Громадські цінності, Громадські служби , Комунікації, 

Взаємодовіра, Контекст, Інформація, Втручання, Лідерство, Побудова зв’язків, Організація , 

Політична Сила, Здібності, Довіра, Єдність, Багатство.  

Фактори слабкості: Апатія, Невігластво, Хвороби, Нечесність, Корупція, Залежність.  

Ви не мобілізували громаду, якщо просто зібрали всіх на зустріч для обговорення або 

сформували комітет, який до цього часу не здійснив жодних дій.  

Масовий захід – каталізатор реалізації ідеї. Масовий захід 

може зробити стільки, скільки не може зробити довга 

робота над проектом. Масовий захід активує людей так, що 

вони, мимо того, чого проходили щоденно бачать по-

іншому, в емоційному ключі. І це їх мобілізує і вони 

кажуть, що це просто і давайте робити. Масовий захід 

повинен дати відповіді: 

 Як культура подія може впливати на 

енергозбереження? 

 Скільки ще необхідних економічно-технічних винаходів, наукових і мистецьких, 

екологічних і соціальних проектів здатні підтримати учасники фестивального, 

творчого та громадського руху? 

Спрямування , самоуправління, самоврядування. Термін означає здатність громади керувати 

собою. Громада бере контроль за своїм управлінням та іншими видами прийняття рішень, що 

сприяє її стабільності та розвиткові.   

Участь у громаді означає участь у процесі прийняття рішень, у виборі проекту для розвитку 

громади, його плануванні, втіленні, керуванні, його моніторингу, контролі. Громада бере 

більшу відповідальність за свій розвиток на себе. Мені було дуже приємно слухати, як 

громади в селах беруть на себе відповідальність і що з цього гарного виходить і як вони 

будуть добре розвиватися. У нас є для цього всі ресурси:  людські, земельні, природні, вода, 

культурна спадщина, ідеї, винаходи , знання, вміння. Якщо ми ці ресурси не задіємо, то 

скоро багатьох з них в нас не буде. 

Вартість: Коли ми “оцінюємо”, то робимо судження: правильне проти неправильного, гарне 

проти поганого, прекрасне проти потворного, ми зрівнюємо вартість. Коли ми говоримо про 
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прибуток чи створення багатства в боротьбі проти бідності ми говоримо про товари і 

послуги, що мають вартість. Коли ми додаємо вартість ми створюємо (генеруємо) багатство. 

 

«Працелюбство непереборна українська культурна традиція» 

Суспільство, де усього вдосталь, 

Створити можна будь-коли. 

Це — не утопія, це — просто, 

Які б умови не були. 

З бажанням тільки споживати 

Приходять бідність і злоба. 

Якщо ж ми прагнем працювати, 

Достатку настає доба. 

Коли в нас щастя і наснага? 

Коли віддаємо ми щось: 

Талант свій, працю, час, увагу, 

Коли ми добре трудимось. 

Бо безкорислива робота, 

Що діється не для грошей, 

А просто з нашої турботи 

Не про своє життя лише, 

Але про інших, — це блаженство, 

Це створює навколо мир, 

Багатство, щастя й благоденство. 

Отак повинні жити ми. 

Це так природно і так просто. 

Й нема ніяких перешкод 

Для того, щоб усього вдосталь 

Мав завжди любий мій народ. 
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1.14. Волох Леся Володимирівна,  

 директор Чорнобаївського районного краєзнавчого музею, 

смт. Чорнобай, Черкаська область 

 

Тема виступу: «Як українські музеї перетворити в 

осередки соціальної  активності місцевої громади?»  

     Наша країна потенційно є однією з найпотужніших 

музейних держав Європи і може стати центром світового 

культурного туризму. Як зазначив Міністр культури Михайло 

Кулиняк: «Наразі держава надзвичайно зацікавлена в розвитку 

та модернізації музейної галузі. Президент України навіть 

виступив з ініціативою проголошення 2012 року - роком 

культури та відродження музеїв та розробити Програму 

розвитку музеїв на 2012-2017 роки» 

     Проте, музейна система України зараз переживає глибоку 

кризу, яка спричинена цілим комплексом проблем. Це недосконалість законодавчої бази в 

сфері музейної справи, відсутність надійної системи обліку і зберігання музейних фондів, 

неналежний рівень охорони музейних експонатів, недостатній рівень кадрового та 

інформаційного забезпечення, брак експозиційних площ в основних експозиціях 

представлено лише 3-5% фондів.  

       Недостатнє фінансування залишається хронічною проблемою музеїв всіх профілів. 

Більша частина бюджетного фінансування витрачається на видатки споживання (зарплата, 

охорона, комунальні платежі тощо), а видатки розвитку не лише не зростають, а навіть 

інколи зменшуються. За даними директорів історичних музеїв, 85% бюджету музею ідуть на 

зарплату працівників, 15% – на сплату комунальних послуг, тоді як у цивілізованих країнах 

на оплату праці виділяють лише 5-10% від загального бюджету. 

     Невідкладним завданням для музеїв всіх профілів також залишається комп'ютеризація і 

автоматизація обліку музейних експонатів, оцифровування найбільш цінних пам'яток 

культури і мистецтва. 

        Досить серйозною проблемою для музеїв є недостатня кількість професійно 

підготовлених фахівців. На Україні є тільки два вузи – Харківська академія культури та 

Київський національний університет культури і мистецтв, які готують за спеціальністю 

"музейна справа", "історик-музеєзнавець". В музеях працюють здебільшого люди середнього 

та старшого віку, молоді дуже мало, так як ця робота для неї є непрестижною і 

малооплачуваною. 

     Істотно допомогти у вирішенні проблем збереження і популяризації історичної спадщини 

можуть приватні благодійники, меценати, громадські організації. Активно підтримує музеї 

Міжнародний благодійний фонд "Україна 3000", який започаткував "Програму підтримки 

музейних працівників України". Саме завдяки вищезазначеному фонду, громадській 

організації «Український центр розвитку музейної справи» та Польському інституту у Києві 

мені пощастило стати переможницею спеціального конкурсу на кращу концепцію музейного 

проекту, спрямованого на розвиток польсько-українських відносин та відвідати Польщу. 

     Ще кілька років тому можливість підвищити професійний рівень музейників у розвинутій 

та успішній країні Європи видавалися примарою та недосяжною. Проте сьогодні, як на мене, 

відповідь інша: стажування - це досвід, це прагнення якнайбільше охопити, засвоїти, 

перейняти, і це нестримне бажання якомога швидше повернутися додому, щоб, сповнений 

вражень, одразу ж застосувати набуті знання для розвитку своєї справи. 

       Під час подорожі  мене найбільше вразила освітня практика польських музеїв. Якщо в 

Україні більш розвинена експозиційно-екскурсійна діяльність, то в музеях Кракова та 

Варшави - це різноманітні практичні заняття, як для дітей так і для дорослих. Це і майстер –

класи, і тренінги, і публічні акції.  

       Як же польські музеї отримують додаткові надходження? Роблять презентації певної 

публікації і зацікавлені люди громади приходять до них. Входять у контакт з різними 
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інституціями, співпрацюють з телебаченням, представляють свої засоби у Інтернеті, 

створюють цифрові архіви місцевої громади. Проводять акції «Швидка архівна допомога» 

(спеціальна машина, яку має музей чи орендує, приїжджає до людини, яка бажає передати 

свій архів - мемуари чи спогади).      

    Сподобалися мені і форми освітньої діяльності польських колег: 

- Програма «Музеоманія» - всіх людей громади активно зацікавлюють історією, участь у цих 

заняттях та екскурсіях  безкоштовна. Розроблений спеціальний курс для людей, яким за 60; 

- Конкурси для учнів середніх та старших класів «Як я знаю своє місто?» 

- «Музей на винос», яка розрахована на людей з особливими потребами, які не можуть 

прийти безпосередньо в музейний заклад; 

- Екскурсія-квестінг у формі гри; 

- Спеціальна програма для дітей «Чим грався мій дідусь»; 

- Проект для незрячих, який підтримує громада тощо. 

         У музеї Варшавського повстання 1944 року важливим є не експонат, не музей, а 

важливим є глядач, щоб він не вийшов байдужим. І, не дивно, що вражає інсталяція, 

інтеракція з глядачем, фільм у форматі 3D, - який дозволяє відчути ефект присутності на 

місці зйомки, розглянути в деталях зруйновану Варшаву. Всі музеї, які відвідали українські 

музейники, увібрали кращий досвід сучасного європейського музейного будівництва. 

Найбільше, на мою думку, це стосується підземного музею Ринок головний з сучасною 

інтерактивною експозицією у Кракові на центральній площі. Експозиція «Підземний ринок» 

дає можливість познайомитися з Краковом, його культурою, побутом, економічним життям 

ХІІІ-ХVІІ століття, пройтися його вулицями, роздивитися будинки, зазирнути у підвалини 

крамниць, ремісничі майстерні тощо. 

        Слід зауважити, що музейна експозиція вражає своєю незвичайністю. Проминувши 

освітлене приміщення музейної каси, відвідувачі потрапляють у гамірну темряву 

середньовічного міста, яке зустрічає їх викриками торговців, скрипом возів, церковним 

передзвоном. Від сучасності його відділяє тонкий морок білого туману, який спадає на вході 

до експозиції з невисокої чорно-дзеркальної стелі, схожої на нічне небо. На цей туманний 

морок, як на екран, проектуються відеосюжети середньовічного життя площі, і 

переступаючи таємничий поріг, відвідувач опиняється неначе в іншому вимірі - на старому 

базарі біля візка із сукном, що доставив крам на продаж. Українські музейники побачили 

вдале поєднання аутентичних пам’яток та інноваційних технологій, що розширює 

пізнавальні межі експозиції, яка переносить відвідувача у Середньовіччя,  створює відчуття 

живого дотику до минулих епох. 

     В музеях Варшави та Кракова  можна отримати аудіогіда однією з європейських мов за 

вибором. Також  розповідь доповнено графічними реконструкціями, макетами або й 

відеорядом  на спеціальних моніторах. Захопила мене й велика кількість відвідувачів, як 

національних так і іноземних. 

       Приємно було отримати всім учасникам студійної подорожі книгу «1000 польських 

музеїв» польською та англійською мовами. Дізналися, що планується презентація  альбому  

«Найкращі польські музеї». 

          У мене, під час стажування щоденно та щогодинно виникали ідеї. Робочий блокнот 

майорів ними: короткостроковими, грандіозними, різними. Подорож до Польщі подарувала 

дві рідкісні у наші дні речі: час та можливість спілкуватися у професійному середовищі. 

         Завдяки участі у студійній подорожі  захотілося, щоб кожен працівник музею на тільки 

не боявся змін, але був відкритим, і, відповідно, готовий до них, активно працював і в 

соціальному житті міста, сприяючи розвитку культури та освіти. Намагався вивести роботу 

музею зі стадії стабільності на стадію динамічного росту. 

       А головне, що стало зрозумілим під кінець подорожі, всі польські музеї є осередками 

соціальної активності місцевої громади, саме над цією проблемою потрібно працювати всім 

українським музейникам. І пам’ятати слова Кеннет Хадсон «Добрий музей - це такий музей, 

із якого людина виходить більш щасливою». 
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1.15. Гулакова Євгенія Вікторівна, 

ГО “Агентство стійкого розвитку Луганського регіону», 

м. Луганськ 

 

Тема виступу: «Відродження будинків культури через 

розвиток громадської активності» 

Мені б хотілось розповісти про декілька практичних 

прикладів про те, як громада сьогодні відроджує свої 

будинки культури. Ми знаємо, що в нас сьогодні дуже 

гострі проблеми будинків культури, вони не просто чогось 

потребують, вони повністю розвалюються. Немає 

можливості у сільської ради оплачувати опалення, яке 

дорого коштує, немає можливості відроджувати 

матеріально-технічну базу. Будинки культури зараз зовсім не мають ремонту і постає 

питання, чи будуть вони взагалі існувати? Але незважаючи на все це, деякі будинки культури 

працюють, влаштовують свята і намагаються якось внести тепло у свої громади. «Не було б 

добра, якби не було б цих проблем». Сьогодні в деяких наших громадах, в селах, люди 

зрозуміли, що не можна сподіватися тільки на владу, культуру, адміністрацію, сьогодні 

громади починають нести відповідальність за соціальні об’єкти, які є на території, таким 

об’єктом є і будинок культури. Одним з прикладів є село у Луганській області, яке у 2009 

році зі співпрацею з Європейським проектом «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» 

змогли частково реанімувати свій будинок культури. Він не функціонував зовсім – не було 

опалення, дах протікав, йшло питання про те, що будівля скоро зруйнується. Завдяки участі у 

цьому великому європейському проекті, громада змогла перекрити кришу, зробити опалення 

та вставити вікна, тобто хоча б забезпечити те, щоб будівля не руйнувалася. Звісно, що цього 

було мало і громада на цьому не зупинилася, і своїми силами вони почали ремонтувати 

декілька приміщень у будівлі, для того, щоб там можна було проводити гуртки, дискотеки. 

Сьогодні там працює 5 гуртків, допомагають вчителі, проводяться дискотеки, тематичні 

вечори. Також громада уклала договір з приватним підприємцем і раз у два тижні приїжджає 

перукар, якого раніше в селі не було. 

Наступний приклад - це с. Калинове, Луганської області. Тут набагато краще ситуація, 

будинок культури в нормальних умовах, але дуже слабка матеріально – технічна база. І 

громада ініціювала, за підтримки сільської влади, звернення до заводу «Стахановський» для 

того, щоб зробити спортивний зал. Далі вони також на цьому не зупинились і подали заявку 

на районний конкурс підтримки ініціатив. Саме на цьому хочу сконцентрувати увагу, тому 

сьогодні у нас райони розуміють, що ініціювати та підтримувати громаду необхідно на 

основі конкурсу, не виділяти всіх, кому необхідно, тому що коли всім необхідно, на всіх не 

вистачає. Завдяки цьому конкурсу громада змогла закупити меблі у свій клуб і оснастити 

його технікою. Сьогодні я намагаюсь донести механізм, як громада може утримувати свої 

соціальні об’єкти. В цьому ж селі Калинове завдяки громадській організації, чисельність 

громади збільшилась в 3 рази. Спочатку це було 88 чоловік, зараз це 322, кожен платить 

членський внесок 3грн. Здавалося, це невеликі гроші, але при розподілі вони витрачаються 

на ті  ініціативи, які вони самі обирають. Мало того, 322 чоловіки – це більше 80% 

домогосподарств, тобто всі люди знають, яким чином і що вирішується в громаді, які 

проблеми вона вирішує, скільки грошей витрачає. Вони розміщують свої історії успіху в 

селищній раді на стенді, у школі, у лікарні. Тобто всі мешканці, котрі якимось чином мають 

відношення до цієї організації, знають про те, яка діяльність проводиться.  

Далі, громадська організація має свій сайт, на якому вона висвітлює не лише свої новини, але 

й новини громадських організацій з інших районів. Сьогодні там утворюються громадські 

організації, але вони не можуть утримувати сайт як у професійному, так і у фінансовому 

плані. Ця маленька сільська громадська організація, яка виникла 2 роки назад, зараз працює і 

отримує гранти від донорських організацій. 
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До чого я веду, що громадська організація і працівники будинку культури є також 

членами громадської організаці, і неможливо їх поділити.  

Наступний приклад достатньо показовий на сьогодні у Луганській області. с. Бобрикове, 

Антрацитівського району, Луганської області знаходиться в 100 км від Луганська, практично 

на кордоні з Росією. У 2010 році будинок культури отримав 3 млн. гривень на ремонт. 

Питання постає чому? 3 фактори, які вплинули на рішення обласної ради: 

1. Дієва громадська організація “Вектор” , яка постійно в пошуку партнерів та джерел 

співфінансування своїх проектів  

2.  Підтримка: 

 приватного сектору 

 сільської та районної влади ініціатив громади 

3. Діє Ресурсний Центр : 

 “демонстраційний  майданчик” 

 база знань для інших територій,  донорів, студентів  …. 

 база проектів 

На сьогодні, ця громада працювала з багатьма організаціями, фондами, які є в Україні. 

Тобто, будь-які джерела фінансування, які є, вони намагаються залучати на свою територію. 

Вони створили фонд підтримки тих об’єктів, які потребують коштів.  

В них також є Положення про формування і витрати коштів фонду, яке обговорювалося 

громадою спільно. У ньому все прописано, які кошти на що йдуть. Тобто громада чітко знає, 

куда вона буде направляти свої кошти і як їх розподілити.  

Мало того, в них є база проектів, які вони хотіли реалізувати. Ця підбірка проектів з 

технічною документацією, з обґрунтуванням, і з формуванням джерел, звідки йдуть грші.  

Проект «Сприяння використанню нових підходів до управління музейною справою в 

Луганській області», за підтримки Фонду Ріната Ахметова. Коли ми подавали проект, ми 

заклали основні змістовні частини: 

1. Навчальний компонент -  візит до Одеського муніципального музею особистих 

колекції ім. О.В.Блещунова 

2. Реалізація мікропроектів у 2-х пілотних музеях (ремонт, відновлення експозиції, 

закупівля меблів та обладнання)  

3. Поширення досвіду отриманого за проектом через проведення 3-х підсумкових 

заходів. 

Шляхи до відродження. 

З боку громади: 

• Активізація участі громади 

• Легалізація діяльності ГО та прозоре використання спонсорських та громадських 

коштів  

• Налагодження взаємозв'язків та співпраці з іншими громадськими організаціями, дія в 

мережах 

• Вдячність благодійникам та відповідальність за результати 

З боку місцевої влади: 

• Створення конкурсних механізмів підтримки місцевих ініціатив (як на обласному так 

і на районному рівнях)  

• Підтримка та стимулювання місцевих приватних підприємців щодо  співпраці із ГО 

• Підтримка та популяризація діяльності ОГ та донорів через ЗМІ   

З боку міжнародних донорів, благодійних організацій: 

• Надання фінансової допомоги на покращення матеріально-технічної бази БК на 

умовах спів фінансування (50Х50) 

• Більш детальна увага до обрання виконавців проектів 

• Підтримка «незалежності» та стимулювання «професіоналізму» ОГ 

• Надання підтримки грантерам основі аналізу, моніторингу та оцінки проблем регіонів 

«знизу до гори».   
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1.16. Орос Володимир Олексійович,  

 Голова громадської організації «Добропільський центр 

молоді «ДОБРО», 

м. Добропілля, Донецька обл. 

Тема виступу: «Створення мережі мистецьких домівок 

на базі закладів культури» 

Головним стримуючим чинником занепаду культури є 

втрата комплексу заходів, які були в часи СРСР. Це чітке та 

методичне зайняття молоді від початку школи до влаштування на 

роботу. І вже на робочому місце віталася участь у громадському 

житті. 

 Втрачений час дуже тяжко повернути, але треба починати 

будувати нове. Після багатьох тренінгів та зустрічей було 

визначено, що найбільшою проблемою серед молоді є низька активність. Другою проблемою 

є відсутність належної матеріальної бази та приміщень.  

Першу проблему вирішувати взялися разом з громадськими організаціями Донецької 

області при підтримки Донецького обласного дитячо-молодіжного центру створеного при 

управління у справах сім’ї та молоді Донецької обладміністрації. Було створено 

неформальний молодіжний клуб «Без Галстуков», метою якого є обговорення та вирішення 

різних проблем молоді та громадських організацій загалом. 

Розроблено та вже почато реалізацію проекту «Супер А» в рамках якого ми їздимо по 

містах області та проводимо зустрічі з молоддю. Відкриваємо школи волонтерів. Вже 

відбулися зустрічі у Харцизьку та Добропіллі. Відчувається активізація молоді: нове бачення 

на діяльність громадських організацій, відкриття нових можливостей, мандри та навчання та 

інше.  

Після активізації, молоді треба надати належні умови для подальшого розвитку 

творчого та організаційного потенціалу. Лише невелика підтримка, а все інше зробить сама 

молодь. Навіть реставрація старих будівель для створення молодіжних центрів.  

У співробітництві з ГО «Нівроку» було перейнято досвід Швеції, де створено мережу 

«Мистецьких домівок» у яких молодь може вільно розвиватися на власний розсуд. Місцева 

влада оплачує оренду та комунальні витрати – все інше це відкриті питання мешканців.  

Можливість провести декілька днів у чудовій компанії дозволяє швидко розвивати 

власний потенціал та підштовхувати до цього інших. Головне правило це відсутність будь 

якого допінгу: алкоголь, куріння, наркотики. Пропаганда здорового способу життя .  

Завдяки цьому проводиться дружні змагання серед таких Домівок,а у подальшому їх 

чекає і велика сцена. Швеція є третьою країною після Америки та Англії у шоу бізнесі.  

Все це можливо реалізувати і в Україні, що може вирішити питання реформування 

закладів культури. Треба лише довіряти молоді більш відповідальні дії та лише на деяких 

ділянках влаштовувати контроль. 
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1.17. Конотопцева Юлія Володимирівна, 

 менеджер із зв’язків з громадськістю 

 ХОБО «БФ «Ренесанс», м. Харків 

 

Тема виступу: «Стан та перспективи трансформування 

будинків культури у заклади громадської активності (на 

прикладі Харківської області)» 

 

Під час світової економічної кризи, яка великою 

мірою зачепила і Україну, були зміщені акценти та 

економічна направленість політики держави, в результаті 

чого питання формування громадянського суспільства, 

виховання свідомої молоді, розвитку місцевих громад 

втратили пріоритет, а фінансування їх відбувалося і 

відбувається сьогодні за залишковим принципом. У зв’язку із цим заклади громадської 

активності припинили функціонувати, зацікавлені та активні громадяни втратили контакт 

один з одним, громади занепадають, став відчутним відтік молоді з малих міст, селищ та сіл. 

Молодь таких малих громад не має місця, де гуртуватися, не має можливості з користю для 

себе і суспільства використовувати свій вільний час, розвивати свої лідерські якості, брати 

участь у громадських заходах, освітніх, розвиваючих програмах, створювати та активно 

використовувати потенціал ініціативних груп та молодіжних організацій, і в решті решт не 

має потрібних необхідних знань, навичок для такої діяльності.  

Така ситуація склалася у смт. Коломак, Коломацького району, Харківської області. У 

селищі немає промислових підприємств, крім цукрового заводу, який працює сезонно, тобто 

у міжсезонний період 400-500 осіб стають на облік по безробіттю у центр зайнятості, молоді 

дуже складно влаштуватися на роботу, демографічна ситуація погіршилася (у зв’язку із 

загальною складною ситуацією в Україні, підсиленою економічною кризою), зросла 

кількість випадків дрібної злочинності за участю молоді, поширюються випадки вживання 

молодими людьми спиртних напоїв. На території селища раніше (у докризовий період) 

функціонувало 2 будинки культури (Першотравневий і у селі Ново-Іванівка – обидва 

сьогодні не працюють), в них працювали різні гуртки, на сьогодні тільки в одному 

залишилася діюча бібліотека. Через відсутність закладів громадської активності загальна 

ситуація у селищі погіршується з кожним днем, зникли центри спілкування, молодь не має 

каналу долучення до громадського життя всієї країни, не має змоги проводити не тільки 

активне культурне життя, але втратила навіть перспективу реалізації своїх громадянських 

ініціатив.  

Ініціативна група – молодіжний волонтерський загін смт. Коломак – звернулася до 

ХОБО «БФ «Ренесанс», до органів місцевого самоврядування смт. Коломак з проханням 

надати інформаційну, організаційну та фінансову допомогу на першому етапі відродження та 

розвитку громадянського суспільства Коломаччини – створенні осередку громадянської 

активності, якого молодь селища та інші члени громади були позбавлені через кризу. На 

сьогодні ініціативна група готова підтримувати проект та задіяти інших членів громади  

З двох зазначених недіючих будинків культури було обрано саме «Першотравневий». 

Сільський клуб «Першотравневий» розташований на вул. Першотравневій в смт. Коломак. 

Цей клуб був закладом культурного відпочинку молоді, який об’єднував на вечорах не тільки 

молодь Першотравневої вулиці, яка починається від Коломацького НВК та продовжується до 

початку с. Шляхове, а й прилеглих сіл: с. Н. Іванівка, с. Шляхове, смт. Коломак, с. 

Різуненкове, с. Кісівка. Кількість молоді від 14 до 25 років – 447 осіб. Кількість дітей від 3 до 

13 років – 356 осіб. В селі діє НВК, вчителі та активісти якого виявили бажання відродити 

заклад громадської активності та готовність працювати на оновлення будівлі.  

Протягом останніх місяців органи місцевого самоврядування Коломаччини проводять 

роботу з передачі будівлі клубу на баланс громади, селищний голова смт. Коломак 
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В.І. Бабець підтверджує участь (організаційну, фінансову, інформаційну) органів місцевого 

самоврядування у відродженні будинку культури. 

Тобто, на даному етапі в наявності: бажання громади відродити клуб, підтримка 

органів місцевого самоврядування, прагнення нашого фонду допомогти на першому етапі та 

проводити постійний моніторинг та підтримку громади Коломаччини після закінчення нашої 

взаємодії. Відродження дієвого будинку культури, створення на першому етапі 

«Молодіжного центру» дозволить згуртувати громаду, підвищити активність молоді. Молодь 

з активною громадянською позицією може стати основним рушієм відродження 

громадянської активності, прикладом для молодших, надією і опорою старших членів 

громади. Тим більше, що молодіжний актив селища проявляє ініціативу у цій справі, хоче 

долучитися до громадського життя країни. 

Вважаємо необхідними і перспективними підтримку та розвиток центрів громадської 

активності в селищах та селах області, налагодження взаємодіє активних громадян міст та 

селищ, підтримку свідомої молоді. 
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1.18. Полякова Олена, 

 Громадська організація Кіровоградське телевізійне 

інформаційне молодіжне об’єднання «Відкриті двері»,  

м. Кіровоград 

Тема виступу: «Громадська організація і бібліотека: 

співпраця і координація» 

Громадська організація Кіровоградське телевізійне 

інформаційне молодіжне об’єднання «Відкриті двері» 

зареєстрована в 2000 році.  

   Основними напрямами діяльності організації є: 

 - сприяння здійсненню загальнодержавних, 

регіональних, місцевих та міжнародних програм, що спрямовані 

на поліпшення соціально-економічного становища молоді; 

 - сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених, 

безробітних, інвалідів, інших осіб, які потребують піклування;  

 - надання допомоги талановитій творчій молоді; 

 - сприяння діяльності організацій громадського сектору. 

Протягом декількох років  реалізовано  проекти з різних суспільно - важливих тем:    

- проект за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження»,   міжнародної 

громадської організації «Міжнародний центр перспективних досліджень» -  «Громадське 

лобіювання зменшення шкоди від тютюнопаління» - 2005 рік. В рамках проекту та з метою 

вивчення альтернативних поглядів на державну політику щодо контролю над тютюном  в 

якості регіонального партнера організовано та проведено публічне обговорення на тему 

«Державна політика контролю над тютюном в Україні». Для обговорення було сформовано 4 

групи, що представляли зацікавлені сторони: владу, бізнес, громадські організації, лікарів. 

Всього в обговоренні взяли участь 43 представника громадськості м. Кіровограда. (2005 рік 

);  

-  проект від Посольства Королівства Нідерландів  Програма «Матра / КАП» «Інформаційна 

підтримка громадських організацій Кіровоградського регіону як засіб підвищення активності 

місцевих громад» (2005-2006рр.) В рамках реалізації проекту  випущено  навчально - 

документальний фільм «Шлях до успіху: НДО Кіровоградської області», який 

демонструвався на  каналі обласного телебачення та розповсюджено  фільмокопії серед 

НДО; проведено обласну  конференцію «Міжсекторна співпраця у вирішенні місцевих 

проблем»,  видано та поширено збірку матеріалів конференції «Міжсекторна співпраця у 

вирішенні місцевих проблем». Проект і його заходи сприяли розбудові громадянського 

суспільства в Кіровоградській області. (72 учасника Конференції, 100 дисків, 100 екз. збірки 

матеріалів); 

- проект «Громадським ініціативам – професійний рівень» (фінансова підтримка ІСАР 

«Єднання»). (2005-2006рр.) В рамках проекту проведено семінар – тренінг для представників 

ОГС; надані консультації з питань організації роботи місцевих громад щодо контролю над 

тютюном; проведені заходи з різними категоріями населення (лікарями, педагогами, 

молоддю, представниками влади та ОГС) з метою інформування про проблему та шляхи її 

вирішення в Україні та за її межами; круглий стіл з проблеми контролю над тютюном «Чисте 

повітря» для лідерів та представників місцевих громад Кіровоградщини;  

- проект «Ви маєте про нас знати » (2009 р.) Реалізовано у рамках конкурсу малих грантів 

Кіровоградського обласного об’єднання громадян «Інститут соціокультурного 

менеджменту» (КООГ«ІСКМ») і профінансовано  за рахунок коштів Фонду ім.Стефана 

Баторія. В рамках проекту проведено бліц-опитування населення міста «Що ви знаєте про 

проблеми дітей-інвалідів?», круглий стіл «Ви маєте про нас знати», тренінг для десяти дітей 

з обмеженими функціональними можливостями «Що робити, щоб мене почули?». 

- проект «Екологічні проблеми міста в полі зору молоді». Проект реалізовано в рамках 

конкурсу малих грантів Творчого об'єднання «Технології оптимального розвитку 

особистості» (ТО «ТОРО») і профінансовано за рахунок коштів Фонду ім. Стефана Баторія. 
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(2009 р.) В рамках проекту   проведено фотоконкурс (залучено 42 особи учнівської молоді). 

За матеріалами конкурсу було оформлено пересувну фотовиставку «Екологічні проблеми 

міста в полі зору молоді», яку переглянули близько 3900 осіб Підготовлено і видано 

Інформаційний буклет «Екологічні проблеми міста Кіровоград» (500 екземплярів). 

Проведено круглий стіл «Екологічні проблеми міста Кіровоград: шляхи їх подолання» 

(залучено 21 представник активної громадськості, представники влади) Населення дізналося 

про екологічні проблеми міста, та про участь молоді у їх вирішенні. Оформлено віртуальну 

виставку «Екологічні проблеми міста в полі зору молоді». 

- проект «Інформаційно-консультативний центр з питань працевлаштування як засіб 

вирішення  конкурентоспроможності  молоді  на ринку праці Кіровоградщини» за підтримки  

Антикризової гуманітарної програми «Міжнародного фонду «Відродження» (2011 рік). 

Саме про цей проект хочу розповісти більш детально: 

Завдяки проекту  вперше на Кіровоградщині  було відкрито і діє  безкоштовний, 

недержавний Центр  з питань працевлаштування молоді. Молодь міста та області має 

можливість: інформування про наявні вакансії,   доступу до мережі  Інтернет з метою 

пошуку роботи, навчання  щодо оформлення документів, необхідних  при працевлаштуванні  

та при проходженні попередньої співбесіди; відвідування тренінгів, ярмарки вакансій, і 

звісно, отримує можливість працевлаштування.   

Термін реалізації проекту квітень- вересень 2011 року. Але й зараз Центр продовжує  

функціонувати та надавати консультативну допомогу всім бажаючим.  

Загальний бюджет проекту  склав 35000 грн. Крім того,  додатково близько  60  

відсотків від  бюджету проекту, вдалося залучити не в якості коштів, а в якості послуг, що є 

не менш важливим показником. 

 Завдяки  скоординованій  діяльності та підтримки міжнародного фонду «Відродження» 

послугами Центру скористалося понад  1600 користувачів. 53 молоді особи  безкоштовно  

одержали необхідні навички для  вдалого працевлаштування  шляхом  участі у двох  

тренінгах. 352 особи взяли участь в ярмарку вакансій, де  безкоштовно отримали уявлення 

про  сучасний стан ринку праці Кіровоградщини,  наявні на цьому ринку підприємства, 

установи, організації, які  готові запропонувати  робочі місця, здобули шанс  отримати  

роботу шляхом проходження індивідуальної співбесіди.  Завдяки участі у  ярмарку вакансій  

роботодавці  міста Кіровограда  мали змогу  прорекламувати своє підприємство,  добрати 

необхідні кадри. Представники державних структур, громада міста, ЗМІ  мали змогу взяти 

участь в обговоренні проблеми працевлаштування молоді, знайти шляхи та методи спільного  

вирішення цієї проблеми на семінарі та прес-конференції  в межах проекту (залучено 55  

фахівців різних державних і недержавних установ,  організацій, підприємств, які сьогодні  

працюють  над цією проблемою).  

Головним результатом  реалізації проекту  стала працевлаштована молодь, яка  отримала 

можливість працевлаштуватися  на постійне місце роботи, на стажування, отримати або 

поповнити  власні  професійні навички шляхом участі у волонтерській діяльності. Таким 

чином до праці залучено близько 80 осіб. А це немалий показник за такий невеликий термін  

існування Центру. Як би проект не було реалізовано,  можливо ця молодь залишилась 

незадіяною в трудовій діяльності, а значить, не отримала з/п, або  корисний для себе  

трудовий досвід.  Після закінчення  дії проекту працевлаштовано 7 осіб. 

Хід реалізації проекту активно висвітлювався в засобах масової інформації: на обласному 

та місцевому телебаченні в популярних газетах міста та області. А також на сайтах. 

Форумах. Соціальних мережах. Завдяки    інформаційній компанії про діяльність  Центру а 

також про проблему  працевлаштування молоді почули мешканці регіону  а саме головне  

владні структури. За підрахунками пряму інформацію про  реалізацію проекту отримали 

близько 69 тис. осіб.  

Реалізація проекту вплинула на життя конкретних людей: 

- Мартиненко Олена -  25 років.  Одружена, має сина  Максима 5 років.  Дитина знаходилась 

вдома з матусею, яка не могла знайти роботу за фахом. Завдяки участі в тренінгу і ярмарку 

вакансій, які проводились в межах проекту  влаштована на роботу  в дитячий садок на посаду 
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діловода.  Окрім цього Максима  зараховано в дитячий садочок, де працює його матуся. Це 

дуже зручно для родини і допомагає заощаджувати родинний бюджет.  

- Окулєвова Тетяна та Суліма Поліна – студентки Кіровоградського державного 

педагогічного університету ім.Володимира Винниченка  (факультет іноземних мов). Завдяки 

проекту  залучені до волонтерської  праці. Проводять безкоштовні  заняття з  англійської 

мови для  молоді на базі Кіровоградської обласної бібліотеки для юнацтва ім.О.М.Бойченка.  

Проведення таких занять надає студенткам  цінний досвід викладацької діяльності, 

можливість оцінити свої знання, навчитись працювати з аудиторією. При  подальшому 

працевлаштуванні на роботу вони можуть розраховувати на  рекомендації від керівництва 

бібліотеки.  Натомість, молодь Кіровограда має можливість безкоштовно відвідувати такі 

заняття. З квітня до червня 2011 року  такі заняття відвідували 16  чоловік. Заняття 

поновлюються з 14 вересня. Але бажаючих їх відвідувати вже вдвічі більше.  

- Семко Тетяна – 37 років, має доньку 7 років. Завдяки участі в тренінгу і ярмарку вакансій, 

які проводились в межах проекту  влаштована на посаду бібліотекаря І категорії, подавала 

своє резюме, пройшла конкурсний відбір.  Родина отримала  додаткові кошти до сімейного 

бюджету. Це допомога, адже донька  йде до школи і так багато всього треба придбати.  

І таких прикладів дуже багато.  

Досвід  реалізації даного проекту  показав, що   створення таких Центрів можливе і 

необхідне громаді Кіровоградщини.  Також   про існування   проблем молодіжного 

безробіття було заявлено  представникам державних установ. Це ще один шанс на те, що  

даними  проблемами почне опікуватися держава. А найголовніше те,  що волонтери  проекту   

під час  реалізації  проекту  набули корисні знання й навички, які   будуть використані  в 

подальшій діяльності центру, а при необхідності -  надання волонтерської допомоги іншим 

організаціям під час реалізації подібних проектів, адже налагодити  комунікативно – відкриті 

зв’язки з  молоддю, викликати  довіру та повагу -  справа не проста. 

Також хочу зазначити що громадська організація один раз на місяць проводить 

інформаційні сесії для лідерів ГО. Видає інформаційні бюлетені.  має фонд видань на 

допомогу лідерам НДО, який постійно поповнюється. На сьогоднішній день бібліотека ГО 

ТІМО «Відкриті двері» налічує біля 300 назв. Ведеться робота по створенню електронної 

бази даних. 
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 1.19. Книш Ірина Станіславівна, 

Відділ культури і туризму Прилуцької міської ради, 

м. Прилуки, Чернігівська обл. 

 

Тема виступу: «Розвиток культури м. Прилуки завдяки 

благодійництву Почесного громадянина Ю.В. Коптєва. 

Позитивні зміни та надбання» 

Для короткої довідки, м. Прилуки – це місто районного 

значення, налічує 60 тисяч населення, воно є містом з 

розвиненою інфраструктурою і на сьогоднішній день місто 

козацької слави, фортеці Прилуки. Ми з гордістю називаємо 

його європейським містом. Тому що, мало того, що ми беремо 

участь в різних проектах і грантах, на які нас націлює міська 

влада, також у нас відбувається розвиток культури завдяки благодійництву Почесного 

громадянина міста - Юрія Вікторовича Коптєва. 

Нас часто запитують де ж ви взяли такого мецената? Цей меценат був і до того, він є 

уродженцем нашого міста, зараз він проживає в Російській Федерації, є громадянином Росії, 

займається будівельною діяльність. Він би і раніше розпочав свою благодійну діяльність, але 

з попередньою міською владою не знайшов точок дотику, а з теперішньою владою ці точки 

знайшлися і вкладаються гроші у розвиток міста, культури, медицини, в соціальні галузі. 

Так, у 2007 році, було відкрито пам’ятник Т.Г. Шевченку-художнику. Наш музей, ще з часів 

радянської влади, знаходився у соборі, було вирішено, що церковний собор треба передати 

церковній громаді, а краєзнавчий музей було відреставровано в пам’ятку архутертури, в якій 

відкрито цей краєзнавчий музей у 2007 році. Впродовж подальших років було зроблено на 

першому поверсі природничий відділ, на другому поверсі історичний відділ. 

Що стосується народного артиста України Миколи Федоровича Яковченка. Він 

народився саме у м. Прилуки, прославився він у Києві у театрі імені Франка, якщо ви були у 

цьому театрі, ви пам’ятаєте, що біля нього є пам’ятник цьому артисту. І саме автор цього 

пам’ятника звів пам’ятник у нашому місті. Цей пам’ятник знаходиться біля міського будинку 

культури, якому вже 80 років. Він будувався, як театр і було вирішено, що потрібно провести 

реконструкцію його фасаду, було вимощено гарну площу, якій дали відповідну назву 

Театральна. 

Стрітенський собор – це собор, в якому знаходився раніше краєзнавчий музей, було 

встановлено пам’ятник Святій Трійці, було вимощено площу, яка має назву Соборна. До 

цього в місті була одна площа, яка мала назву Центральна, її конструкція теж відбулась. 

Зараз місто має 4 площі.  

В 2011 році в нашому місті відбувалась дуже гарна подія. Це відзначення 100-річчя з 

дня канонизації Святителя Іоасафа, єпископа Бєлгородського. Ми робили це святкування 

разом із Бєлгородською областю, Російської Федерації. І на кошти мецената було зведено 

бронзовий пам’ятник Святителю Іоасафу, на відкритті якого були наші губернатор та мер. 

Також у 2011 році було встановлено пам’ятник нашій поетессі, письменниці, землячці - 

Любові Забашті. 

Взагалі, Юрій Вікторович, так як він будівельник, вкладає кошти не тільки в площі, 

пам’ятники і т.д., він ще вкладає кошти в культуру. Можна багато говорити про різного роду 

проекти, фестивалі, молодіжні проекти, тобто в нас усе проходить на високому рівні. 

Міський голова завжди наголошує на тому, що проведення наших свят відбувається за кошти 

Юрія Вікторовича, не вкладаючи жодної копійки з міського бюджету, тому що міський 

бюджет має що вкласти в багато іншого, хоча міська влада дуже опікується культурою і 

залучає до цього кошти. Звичайно, надалі планується дуже багато проектів, я не можу всього 

розказати і показати, хочу запросити всіх, щоб ви побачили наскільки наше місто змінилося 

за п’ять років. За 2011 рік тільки в пам’ятники і в культуру було вкладено близько 6 млн. 

гривень, за п’ять років ви можете уявити, скільки коштів було вкладено в наше місто.   
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1.20. Жуков Сергій Володимирович, 

Донецький міський молодіжний центр мистецтв «ЕкоАрт», 

м. Донецьк 

 

Тема виступу: «Розвиток культури – джерело процвітання 

громади» 

 

Проект «Розвиток культури – джерело процвітання громади» 

розпочав свою реалізацію 01.01.2012 і буде тривати до 

31.12.2013. Організатор проекту: Донецький міський 

молодіжний центр мистецтв «ЕкоАрт». Донор проекту: 

Європейський Союз. Партнери проекту: 

-  Херсонський міський Центр молодіжних 

ініціатив «Тотем», Херсон, Україна 

- Асоціація журналістів «ПостФактум», Тбілісі, 

Грузія 

Асоціативний партнер: Управління культури і туризму Донецької облдержадміністрації 

Мета проекту - зміцнення ролі культури як одного з основних чинників впливу на 

соціальний, економічний та людський розвиток українського і грузинського суспільства за 

допомогою розвитку потенціалу культурних інституцій, а також підвищення участі жителів у 

розробці культурної політики. 

Територія проекту: 

- Південно-східна Україна (Донецька та Херсонська області) 

- Західна Грузія (Мегрелія, Аджарія, Імеретія) 

Цільова група проекту – культурні «гравці» Південно-Східної України та Західної Грузії: 

- заклади культури,  

- творчі об'єднання,  

- громадські організації,  

- культурно-розважальні підприємства,  

- місцеві органи влади, що займаються питаннями культурної політики.  

Фінальні бенефіціари проекту – населення пілотних регіонів, яке має обмежений доступ до 

культури:  

- жителі спальних районів великих міст у південно-східній Україні 

- жителі малих депресивних міст і сіл у південно-східній Україні 

- вимушено переміщені особи в Західній Грузії. 

Основні заходи проекту: 

1. Аналіз потреб у культурній сфері в Україні та Грузії 

2. Розробка культурних мап та формування баз даних культурних інституцій для 

регіонів проекту та 4 маленьких українських міст 

3. Круглі столи «Тенденції та підходи до покращення культурної ситуації» в Україні та 

Грузії 

4. Учбові візити по Україні, у Швецію та Болгарію  

5. Міжнародна конференція у форматі відкритого простору  
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6. Тренінговий курс «Створення потенціалу для культурних гравців» в Україні та Грузії 

7. Програма міні-грантів у пілотних регіонах 

8. Розробка моделі та створення пілотного сільського багатоцільового культурного 

центру 

Заплановані здобутки проекту: 

- 5 регіональних культурних карт для 2 українських та 3 грузинських регіонів проекту  

- 4 міські культурні карти для 4 маленьких українських міст  

- Двомовні бази даних культурних ресурсів в електронному вигляді для 

проектних регіонів і 4 міст, для яких створено культурні мапи  

- Підтримано щонайменше 30 місцевих проектів шляхом видачі міні-грантів 

- Модель багатофункціонального сільського культурного центру в друкованому 

та електронному вигляді 

- Створено пілотний багатоцільвий сільський культурний центр 

- Культурні карти містять інформацію про те, що таке культурне картування і 

планування, і про місцевий контекст кожного регіону, а також опис процесу 

створення культурної карти в кожній області, перелік основних культурних гравців, 

види і розташування культурних ресурсів, культурних заходів і подій, роль і 

відносини між культурними суб'єктами, проблеми і можливості у цій сфері, 

ключові виклики, висновки та рекомендації.  

- Модель культурного центру у друкованому вигляді - це брошура накладом 

1000 примірників, яка поширюється серед бібліотек, місцевих відділів культури і 

культурних НУО в  невеликих населених пунктах  Херсонської та 

Донецької областей, а також серед зацікавлених установ в інших 

регіонах. Електронний варіант розповсюджується через інтернет.  
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РОЗДІЛ ІІ. РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ В МАЛИХ ГРУПАХ 

 

2.1.Група «Розвиток громади і збільшення соціального капіталу» 

Модератор: Василь Полуйко 

 

Соціальний капітал 

 Норми соціальної відповідальності 

 Рівень довіри 

 Моделі взаємодії 

 Мережі комунікації 

 Рівень злочинності 

 Громадська активність 

 Участь у виборах 

 

Розвиток громади 

Україна все більше і більше 

наближається до положення 

колонії, головним чином через 

невміння самого населення собі допомогти. (П. Скоропадський, 

1918 рік) 

Громада означає будь-яку групу людей, об’єднану сталими 

взаєминами з метою покращення себе та світу, в якому вони 

живуть. (Д. Бопп) 

 Наявність комунікації 

 Особиста «вигода» 

 Колективна «вигода» 

 

 

 

 

 

 

 

Очікування учасників (теми для обговорення): 

 Механізми налагодження ділових – партнерських 

стосунків з владою 

 Хто має займатися розвитком громади? (+ інституція) 

 Удосконалення законодавчої бази закладів культури ( 

платних послуг) 

 Проведення упорядкування територій в межах громади 

(толока) у БК та інше 

 Створення фонду громади села, малого міста, райцентру 

 Оренда приміщень закладів культури (клубів) діючих 

 Створення садиб зеленого туризму -  ініціатива закладу 

культури 

 Зниження рівня злочинності серед молоді через 

залучення до клубно – масових заходів 
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 Місце закладу культури в розвитку громади 

 Підвищення громадської активності – шляхи 

 Створення громадської активності при бібліотеках міста 

 Активація членів громадської організації як спосіб мотивації 

 Розвиток громадської активності у невеликих містах 

 Громадська активність (культурні проекти) 

 Якщо немає активності громади – як підштовхнути до самореалізації 

 Участь громади у покращенні надання культурних послуг 

 Проблема активізації (активності громади) підняття довіри 

 Фінансування будинку культури (громадський орган на селі) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила роботи                                                           Алгоритм роботи 

 

Громадська активність 

 Активність громади і громадських організацій 

 Політ. воля (наявність) 

 Вивчення потреб 

 Підхід «малих кроків» 

 Пошук «бажаючих змін» (конкурс) 

 Формування бачення 

 Споживацький підхід, відповідальність 

 Готовність до змін 

 Інфраструктура (яка?) 

 Псевдо організації??? 

 Закрили клуб? Що робити? 

 Менталітет 

 Територіальне розташування 
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Соціальний капітал: 

 Дотримання правил, персоналізація 

 Злочинність, медіація 

 Довіра виникає під час взаємодії 

 Чим більше позитивних результатів – потенціал 

для розвитку довіри 

 Персональна і інституційна довіра 

 Довіра до влади 

 Розшарування суспільства багаті – бідні 

 Зустріч випускників (мережа взаємодія) 

емоційний компонент 

 Вміння домовлятись, спілкуватись 

 Професійність, фаховість, зміна влади 

 Неписані правила 

 Не готовлять діалог (монолог) 

 

Що можна робити в будинку культури: 

 Клуб мисливців 

 Клуб рибалок 

 Товариство пасічників 

 Товариство городників і садівників 

 Генеалогічний клуб 

 Клуб історії села 

 Курси виготовлення сувенірної продукції, 

товарів народного вжитку 

 Курси з благоустрою житла і території 

 Курси макіяжу 

 Курси як продавати товари через Інтернет, 

Інтернет навчання 

 Курси орг. землеробства 

 Кулінарні курси 

 Мафіозні 

клуби 

 Сільські 

ярмарки 

 Школа рукоділля, крою та шиття 

 Жіночий клуб 

 Літературно-мистецький клуб 

 Клуб Що? Де? Коли? КВК 

 Роздільний збір сміття  

 Правовий клуб 

 Клуб молодих дизайнерів 

 Клуб туристів і краєзнавців 

 Більярдний клуб 

 Фольклорні традиції 
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 Танцювальні курси 

 Курси шейпінгу 

 Клуб молодої сім’ї 

 Клуб вивчення мови 

 Дискотека кому за 30, між вікові 

 Ветеранські клуби, музей 

 Хор 

 Клуб «Моржі» 

  Газета «Сільська» 

 Кіноклуб, фотоклуб 

 Клуб майбутньої мами 

 Клуб любителів пісні 

 Музичні колективи 

 Драм – гуртки, сільський театр 

 Клуб культпрацівників 

 Реконструкції історичні 

 «Живий» музей 

 Спортивні клуби 

 Здорового життя 

 Пошукові клуби 

 Природничі клуби, лікарські рослини 

 Голубоводи 

 Екскурсії по рідному краю 

 Астрологічні, нумерологи – нетрад. 

 Кінологи 

 Акваріумісти 

 Кактусисти 

 Фіалководи 

 Любителі кішок 

 Кролиководи 

 Нумізмати 

 Філателісти 

 Клуб любителів чаю 

 Клуб любителів кави 

 Клуб любителів вина 

 Клуб любителів сиру 

 Клуб мережевого маркетингу 

 Правові клуби 

 Клуб нудистів                                            

 Клуб малювання, арт-терапії 

 Вишивальність 

 Клуб анонімних алкоголіків 

 Клуб анонімних курців 

 Клуб любителів сигар 

 Клуб картярів 

 День села (ярмарок) 

 День депутата 

 Клуб фермерів 
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 Товариства національних меншин 

 Галереї  

 Фестиваль страв і напоїв 

 Волонтерський клуб 

 Квест 

 Клуб мандрівників 

 Клуб тату, пірсингу 

 Свято вулиці 

 Конкурс квітів 

 Конкурс найкращої садиби 

 Кооператив водопостачання 

 Дружина добровільно пожежників 

 Дружина з охорони порядку 

 Майстер класи 

 Клуб молодих татусів, відповідальних батьків  

 ОСББ 

 Політичні дебати 

 Клуб Буккросинг 

 Графіті 

 Неформальні молодіжні угрупування 

 Аеромоделювання 

 Клуб геймерів 

 Пейнтбол клуб                

 Конкурси краси 

 Спільні поїздки 

 Клуб любителів анекдотів 

 Методи активізації і стимулювання 

 Пошук аргументації за підтримки і розвитку 

громади 

 Звітність про роботу 

 Моделі взаємодії і мережі комунікації 

 Залучення позабюджетних коштів 

 Громадські ради 

 Проінформованність 

 Брендінг громади 

 Обмін досвідом 

 Економічне зростання 

 Підвищення громадської активності 

 Залучення мож. реаліз. 

 Готовність брати відповідальність (кількість коштів, гордість за громаду, ) 

 Зменш. Впливу 

 Рівень довіри 

 Покращення іміджу громади 
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Інформування 

 Нема цілі 

 Мало каналів 

 Не в кожної громади є можливість 

 Немає навиків 

 Немає розуміння 

 Абсолютна доступність 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брендінг 

 Генерація ідей 

 Пошук цінностей 

 «Фішка» 

 Реклама 

 Наповнення «Шоу» 
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2.2. Група «Європейські тенденції у законодавстві у сфері культури». Модератор: Світлана 

Пахлова 

 

 

Напрацювання у групі були дуже зручно узагальнені модератором групи Світланою 

Пахловою у наступній таблиці: 
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2.3. Група «Культура і благодійництво». 

Модератор: Руслан Краплич 

На початку роботи учасники визначили свої очікування від роботи з модератором: 

 Благодійні акції та податки 

 Які документи оформляємо 

 Гастролі  

 В якій ролі є 

творчий колектив 

(благодійник як 

бенефіціар) 

 Форми 

проведення 

благодійних акцій 

 Як залучати 

фінансових партнерів 

(їх ролі) 

 Опікунська 

рада 

 ССЗ 

 БК – саомоокупний 

 Рівень 

філантропічної культури 

громади 

 

 Як збирати гроші на благодійні події 

 Як залучати гроші до благодійництва  

 Ролі БК, НДО, влади 

 Більш продвинуті благодійні акції 

 Як зібрати на пам’ятник «любові – шлюбу» 

 Як менше вкласти/більше отримати 

 Як зібрати довіру 

 Організація кампаній підтримки благодійництва 

 Чому є успіхи та провали в благодійних акціях 

 Чи є наша 

традиція 

 

 Як залучати 

ресурси (кошти), хто 

може допомогти 

 Як залучати 

спонсора чи мецената 

 Алгоритм дій із 

залучення 

(інформаційна 

кампанія) 

 Співпраця НДО 

і ЗК + місцева влада  

 Як виховати мецената 
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 Способи подання благодійної допомоги 

бенефіціантам 

 Культура благодійництва (в якій ролі виступати: 

благодійника чи бенефіціанта) 

 Мотиви благодійництва 

 Історії успіху 

 

 

 

 

 

Що робити з БК 

 Безповоротна фінансова допомога – що це (як 

залучати) 

 Як нас полюблять благодійники  

 Чи є системний підхід (з чого почати) 

 Як уникнути санкцій за благодійництво 

 ГО – БО (скільки залишати на адміністрування) 

 Як робити гроші (заробляти, анти корупція) 

 Спонсор, благодійник, меценат – тотожність чи 

різниця + законодавче регулювання 

 Організація та проведення благодійних акцій 

 

 

Потім учасники визначили, хто може дати фінансову 

допомогу: 

 Благодійник 

 Філантроп  

 Меценат  

 Донор 

 Спонсор  

 

Варіанти збору пожертв на суму 10 000: 

 

 

1 спонсор *10 000 

2*5 000 

10*1 000 

100*100  

Лист = 0,4% 

Переговори = 7% 

1 грн *10 000 громадян 
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10 % - 

Адмініструв

ання 

 

20 % - 

Виконання 

діяльності 

(проекти, 

програми, 

на які є 

необхідне 

фінансуванн

я 

30 % - PR, 

Соціальний 

маркетинг 

40 % - FR, 

Фандрейзин

г 

Бізнес 

Послуги 

Спонсорськ

ий капітал 

Проекти 

Послуги 

Благодійний 

аукціон 

Фінансова життєздатність організацій або до чого ми маємо бути готові, щоб 

розвинути місцеве благодійництво 

10 інформаційних приводів   (100.000)  

 Проблема 

 Ми хочемо взятися (проект) 

 Презентація проекту 

 

       FR   (фандрейзинг) 

 Зібрано 10%, Дякувати 

                   FR 

 Зібрано 25% 

                   FR 

 Зібрано 50% 

                   FR 

 Зібрано 75% 

                   FR 

 Зібрано 100%, дякуємо, Повторна презентація 

 Інформаційний супровід проекту (3р) 

 ЗВІТ 

 

 

 

  

Соціальний капітал 

(довіра) 
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2.4.Група «Технологія адвокації інтересів громадян в процесі трансформації 

закладів культури в осередки громадської активності» 

Модератор: Валер’ян Хуснутдінов 
У групі були розглянуті поняття 

адвокасі та адвокації: 

Адвокація – це процес зміни 

державної політики 

Адвокасі – це діяльність по захисту 

прав та інтересів людей шляхом участі 

їх в процесі прийняття рішень, 

націлених на зміну: 

 Політики влад на 

місцевому та/чи 

державному 

рівнях;  

 Свідомості 

учасників 

процесу;  

 Законодавства 

 

Була розглянута схема роботи 

громадської кампанії: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм планування кампаній адвокасі: 
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Учасниками групи було напрацьовано: 

Проблема: 

Несприятлива атмосфера для успішного впливу закладів 

культури на розвиток територіальних громад. 

Культура може виступати як бізнес для громади. 

Концепт – створити атмосферу сприятливості (результат 

адвокасі): 

1. Положення Міністерства про розширення можливостей 

закладів культури (рекомендаційний характер). 

2. Загальнодержавна цільова програма «Культура». 

3. Обласні програми. 

4. Місцеві нормативно-правові акти (Договір соціального 

партнерства, стратегія розвитку і т.д.) 

Ігрове поле: 

Можливі кроки реалізації, Мішені і т.д. 
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РОЗДІЛ ІІІ. ДОДАТКИ 

 

ФОТОРЕПОРТАЖ 

Учасники другої Національної конференції «Реформування закладів культури» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перше пленарне засідання 
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Представники Міжнародного фонду «Відродження» - Станіслав Лячинський, Надія Гутріна, 

Катерина Смаглій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Друге пленарне засідання 
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Робота у групі «Європейські тенденції у законодавстві у сфері культури», модератор 

Світлана Пахлова 
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Група «Розвиток громади і збільшення соціального капіталу», модератор Василь Полуйко 

 
 

Учасники діляться думками «Що можна робити в будинку культури?» 
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Група «Культура і благодійництво», модератор Руслан Краплич 

 
 

Скільки відсотків 3 100% наших зусиль ми повинні витрачати на адміністрування, виконання 

діяльності, соціальний маркетинг і Фандрейзинг? 
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Група «Технологія адвокації інтересів громадян в процесі трансформування закладів 

культури», модератор Валер'ян Хуснутдінов 

 
 

«Люди вже мають закріплені права і їх потрібно відстоювати» 
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СПИСОК УЧАСНИКІВ ДРУГОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «РЕФОРМУВАННЯ ЗАКЛАДІВ 

КУЛЬТУРИ» 

№ П.І.Б.  Організація Місто Контактні 

телефони 

Електронна 

пошта 

1.  Абрамов Лев 

Костянтинович 

Інститут соціокультурного 

менеджменту 

м. Кіровоград 099 7791969, 

(0522) 27-10-95 

iscm@mail.ru 

2.  Азарова Тамара 

Василівна 

Інститут соціокультурного 

менеджменту 

м.Кіровоград 0951567999 atv-20@mail.ru 

3.  Афанасьєва 

Людмила 

Леонідівна 

ІМГОІ «Оберіг» м.Ірпінь, Київська 

обл.  

0639775609 irpnoberig@i.ua 

4.  Байло Світлана 

Анатоліївна 

Відділ культури Білгород-

Дністровської міської ради 

Одеська обл., м. 

Білгород-

Дністровський 

0978188676, 

0502141821 

svetabaylo1@m

ail.ru 

5.  Барашкова 

Тетяна 

Семенівна 

Центр підтримки 

громадських і культурних 

ініціатив „Тамариск” 

м. Діпропетровськ 067 636 32 40 

(0562) 36 75 22 

tamarisk@ 

tamarisk.org.ua 

6.  Баркар Ольга 

Володимирівна 

Громадська організація 

«Іванівська веселка» 

Кіровоградська 

область, с. 

Іванівка 

0504573028 

0525143349 

kovcheg3000@

mail.ru 

 

7.  Бережко-

Камінська Юлія 

Миколаївна 

Ірпінський відділ культури 

і туризму 

Київська область, 

м. Ірпінь 

0507711197 lira7@ukr.net 

8.  Бик Ганна 

Богданівна  

Громадська організація 

«Клуб успішних жінок» 

Львівська область, 

м.Соснівка 

097 919 54 60 Ani4ka2212@u

kr.net 

9.  Волох Леся 

Володимирівна 

Чорнобаївський районний 

краєзнавчий музей 

смт Чорнобай 

Черкаська область 

0673865603 

(04739)22190 

Lesya_Voloh@

mail/ru 

10.  Воропаєва Ніна 

Миколаївна 

Відділ культури і туризму 

Олександрійської районної 

державної адміністрації 

м. Олександрія, 

Кіровоградська 

область 

0974444763 

(05235)9 07 55 

 

 

11.  Губарева 

Світлана 

Євгеніївна 

ГО ЦАЛ «СУЗІР’Я» Миколаївська обл. 

м. Вознесенськ 

0502843229 

(05134) 53042 

Gybareva.2010 

@ mail.ru 

12.  Гулакова 

Євгенія 

Вікторівна 

ГО “Агентство стійкого 

розвитку Луганського 

регіону»  

м. Луганськ 0502292440 

0642581998 

egulakova@gm

ail.com 

13.  Гутріна Надія 

Миколаївна 

Міжнародний фонд 

«Відродження» 

м. Київ (044) 461 97 09 irf@irf.kiev.ua 

14.  Дацюк Марія 

Сергіївна 

Локачинська района рада смт. Локачі,  

Локачинський 

район  

Волинська область  

0977944132 

(03374) 30078 

 

mms2109@ram

bler.ru  

mms2109@mail

.ru 

15.  Дорошенко 

Тамара 

Борисівна 

Громадська організація 

«Іванівська веселка» 

Кіровоградська 

область, с. 

Іванівка 

0504870552 

0525149318 

kovcheg3000@

mail.ru 

 

16.  Єгорова Галина 

Василівна 

БФ «Фонд громад»  0672641602  

17.  Жуков Сергій 

Володимирович 

Донецький міський 

молодіжний центр 

мистецтв «ЕкоАрт» 

м. Донецьк 0507007009 

(062)3491456 

info@ekoart.org 

18.  Заяц Анатолій 

Михайлович 

Тростянецька районна 

громадська організація 

„Голос громади” 

м. Тростянець, 

Сумська обл. 

0638591422 

(05458) 66860 

zayats-

a@mail.ru 

 

19.  Калашнік Марія 

Тімурівна 

Інститут соціокультурного 

менеджменту 

Кіровоград 0990943771 

(0522)271095 

mk.iscm@gmail

.ru 

20.  Калашнікова 

Наталія 

Федорівна 

Кіровоградська обласна 

універсальна наукова 

бібліотека ім. 

Д.І.Чижевскього 

м. Кіровоград +380669426570 tех@library.kr.u

a 

21.   Каленюк Дар’я 

Миколаївна 

Проект UNITER, Pact Inc. м Київ (044) 495-53-83 

(044) 495-53-84 

uniter@pact.org

.ua 

22.  Каськун Софія Жовківська районна м.Жовква, +380679969668 sophiakaskun@

mailto:svetabaylo1@mail.ru
mailto:svetabaylo1@mail.ru
mailto:irf@irf.kiev.ua
mailto:mms2109@rambler.ru
mailto:mms2109@rambler.ru
mailto:mms2109@mail.ru
mailto:mms2109@mail.ru
mailto:uniter@pact.org.ua
mailto:uniter@pact.org.ua
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Володимирівна громадська організація 

«Жовківський прорив» 

Львівська обл. (03252) 21224 ukr.net 

23.  Каць Ірина 

Рафаїлівна 

Управління культури і 

туризму виконавчого 

комітету Кременчуцької 

міської ради 

м. Кременчук +38(050) 

9572386 

ns314@yandex.

ru 

24.  Книш Ірина 

Станіславівна 

Прилуцька міська рада, 

відділ культури і туризму 

міської ради 

Чернігівська обл., 

м. Прилуки 

095 576 51 41 

(04637) 3 02 60 

 

culturapriluki@

mail.ru 

25.  Ковтун Людмила 

Миколаївна 

Громадська організація 

«Фонд сільських громад 

Дворічанщини» 

Дворічна, 

Харківська 

область 

0999366922 

(05750)77946 

dvorich@ya.ru  

26.  Колісник Оксана 

Михайлівна 

Благодійний фонд імені 

Олександра Кошиця 

м. Черкаси 067 45 46 585 

0472 32 25 07 

okolisnyk@gma

il.com 

27.  Кононова Ірина 

Борисівна 

ГО «Немирівська спілка 

творчих ініціатив» 

Вінницька обл., м. 

Немирів 

0984118269 

(0432)693792 

zelenasmuga@i.

ua 

28.  Конотопцева 

Юлія 

Володимирівна 

Харківська обласна 

благодійна організація 

«Благодійний фонд 

«Ренесанс» 

м. Харків 0661477200 

7201835 

Konotoptseva_y

ul@ukr.net  

29.  Краплич Руслан 

Ростиславович 

Фундація імені князів-

благодійників острозьких 

м. Рівне (0362) 221081 r.kraplych@gm

ail.com  

30.  Куліш Наталя 

Вікторівна 

Томаківський районний 

благодійний фонд «За 

добробут Виводівської 

сільської громади» 

Дніпропетровської області 

c. Виводове 

Томаківський 

район 

(066) 0815485 tomvyvodsil@m

ail.dp.gov.ua 

31.  Кучереносов 

Владислав 

Програма «Бібліоміст» м. Київ (044) 586 27 80 vkucherenosov

@irex.ua 

32.  Ледньова Тетяна 

Андріївна  

ГО Жіноча організація 

«Лада» 

 0955959506 ledneva@ukr.ne

t 

33.  Литвина Наталія 

Вікторівна 

Громадське об’єднання 

„Волинські перспективи” 

м. Луцьк 0992020442 

0332727198 

natalialytvyna@

gmail.com  

34.  Лячинський 

Станіслав 

МФ «Відродження» м.Київ  liachinskiy@irf.

ua 

35.  Маймур Оксана 

Василівна 

Громадська організація « 

Крок в майбутнє» 

Миколаївська 

обл., 

Миколаївський р-

н.,  

с. Новобогданівка 

0667498246 krokinfo@mail.

ru  

36.  Маркова Ірина 

Олександрівна 

Інститут соціокультурного 

менеджменту 

Кіровоград (0522)271095 im.iscm@gmail.

com  

37.  Мітьков 

Олександр 

Володимирович 

Благодійна організація 

«Волоський фонд розвитку 

громади» 

Дніпропетровький 

район,с. Волоське 

0965644113 20092003@mail

.ru 

38.  Моргун Віталій 

Юрійович 

Благодійна організація 

«Волоський фонд розвитку 

громади» 

Дніпропетровськи

й район, с. 

Волоське 

0673114167 v-

morgun@ukr.ne

t 

39.  Набока Оксана 

Іванівна 

Інститут соціокультурного 

менеджменту 

Кіровоград (0522)271095 

0999752245 

on.iscm@gmail.

com  

40.  Орос Володимир  

Олексійович 

Громадська організація 

«Добропільський центр 

молоді «ДОБРО» 

м. Добропілля, 

Донецької обл. 

050 935 98 35 vlados@dobrep

ole.org.ua 

41.  Пахлова 

Світлана 

Євгеніївна 

Український центр 

культурних досліджень 

м. Київ 0677074850 s_pahlova@ukr.

net 

42.  Плаксіна Олена Інформаційно-

туристичний центр 

М.Ірпінь (04597)54070  

43.  Полуйко Василь 

Юліанович 

Західноукраїнський 

ресурсний центр  

м. Львів  polujko@ukr.ne

t 

44.  Полякова Олена 

Олександрівна 

Громадська організація  

Кіровоградське телевізійне 

Кіровоград 0954747588 

(0522)226601 

timo_od@mail.r

u 

mailto:ns314@yandex.ru
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mailto:on.iscm@gmail.com
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інформаційне молодіжне 

об’єднання «Відкриті 

двері» 

 

45.  Поступайло 

Наталія 

Ростиславівна 

Громадська організація 

“Селище” 

с. Селище, 

Тиврівський р-н, 

Вінницька обл. 

0979629931 NATAHA72P@

bigmir.net 

46.  Прогнімак Яків 

Іванович 

ГО «Фонд розвитку 

«Шевченків край» 

м. Канів, 

Черкаська обл. 

067 376 24 06 

(047 36) 3 18 58 

iakiv@i.ua 

47.  Процик Ігор 

Володимирович 

Обласна молодіжна 

громадська організація 

«Спілка Молодіжного 

Самоврядування» 

м. Тернопіль (097)6256935 igor.protsyk081

2@gmail.com 

48.  Романчук Надія 

Веніамінівна 

КЗ «Дніпропетровський 

обласний методичний 

центр клубної роботи та 

народної творчості » 

м. 

Дніпропетровськ 

0672898548 

(056)7455083  

omckr@mail.ru 

49.  Сабарня Ольга 

Михайлівна 

Царичанська районна 

державна адміністрація 

смт. Царичанка, 

Царичанського 

району, 

Дніпропетровської 

області 

096 4553648 

05690 32179 

 

tskultura@ukrp

ost.ua 

50.  Смаглій 

Катерина 

Василівна 

Міжнародний фонд 

«Відродження» 

м. Київ (044) 461 97 09 irf@irf.kiev.ua 

51.  Стаднічук 

Наталія 

Валеріївна 

Центр підтримки 

громадських і культурних 

ініціатив „Тамариск” 

м. 

Дніпропетровськ 

067 99 22 981 

(0562) 36 75 22 

tamarisk@ 

tamarisk.org.ua 

52.  Станкевич 

Людмила 

Олександрівна 

Центр підтримки творчих 

ініціатив 

м. Кіровоград 0956924525 aum2110@mail.

ru 

53.  Супрун Світлана Фонд  імені Ч.С.Мотта м Київ   

54.  Таран Дмитро 

Ігорович 

Яківчанський селищний 

комітет 

м. Полтава 0953018090 tarandmytro@m

eta.ua 

55.  Таран Ірина Пирятинська района 

громадська організація 

«Жіночі ініціативи» 

м. Пирятин, 

Полтавської 

області 

0500157747 mediator_pyriat

yn@i.ua 

56.  Татаринова 

Лариса  

Інститут успішних громад  0964379455  

57.  Тверда Тетяна 

Василівна 

Центральна бібліотека ім. 

М.Л. Кропивницького 

м.Миколаєва 

м. Миколаїв 0505337151 tverda@gorlib.

mksat.net 

58.  Трошина 

Людмила 

Іванівна 

Відділ культури і туризму 

Прилуцької міської ради 

м. Прилуки 0662846595 tertyshka1@mai

l.ru  

59.  Тягнирядно 

Леонід 

Антонович 

Відділ культури і туризму 

Полтавської 

райдержадміністрації 

м. Полтава 0502810648 

(05322)687416 

cultura-

turizm@rambler

.ru 

60.  Хуснутдінов 

Валер’ян  

Інститут розвитку 

глобального суспільства 

м. Київ 0661704957 valery_bek@ma

il.ru 

61.  Черенько Ірина 

Григорівна 

Молодіжна громадська 

організація «Центр 

прогресивної молоді 

«Апельсин» 

м. Чернігів 0679458330 

(0462)605616 

cpmapelsin@ma

il.ru 

62.  Шоколова 

Тетяна 

Степанівна 

Олександрійський 

районний  благодійний 

інформаційно-

консультативний центр 

Кіровоградська 

обл., м. 

Олександрія 

0684623146 

(05235)90708 

orbikc@mail.ru 

63.  Щелкунова 

Тамара Олегівна 

Інститут розвитку 

глобального суспільства 

м. Київ 0505925368 ngo_irgo@mail.

ru 
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Інформація про Інститут соціокультурного менеджменту (ІСКМ) 
Інститут соціокультурного менеджменту (ІСКМ) – є неполітичною, некомерційною, 

нерелігійною, недержавною обласною громадською організацією, яка виникла в 2000 

році, а в 2001 році була зареєстрована Кіровоградським обласним управлінням юстиції. 

Персонал ІСКМ має досвід проведення досліджень, семінарів, тренінгів, розробки 

навчально-методичних посібників, Інтернет-ресурсів та адміністрування грантових 

програм. Найвищим органом управління ІСКМ є Загальні Збори, які обирають і 

контролюють діяльність президента (віце-президента), Ради і Ревізійної комісії. Цей 

найвищий орган визначає основні напрямки діяльності ІСКМ. У перервах між 

Загальними Зборами основним органом є Рада, яка обирає Правління. Оперативне 

керівництво здійснює президент, що має право підписувати документи від імені ІСКМ. 

Ревізійна комісія контролює діяльність Правління, президента, Ради і підзвітна 

Загальним Зборам. У лютому 2006 року діяльність ІСКМ перевірялася Кіровоградським 

обласним управлінням юстиції і визнана як така, що відповідає нормам українського 

законодавства. В 2005 та 2008 роках в організації здійснювався зовнішній аудит 

(висновок позитивний, результати надавались Фондам Євразія та Баторія, відповідно). 

Діяльність ІСКМ підтримується або підтримувалась: Фондом Євразія, ІСАР „Єднання”, 

Фундацією прав людини, Міжнародним Фондом „Відродження”, Фондом ім. Стефана 

Баторія, Міністерством закордонних справ України, Комітетом виборців України, 

Фондом Східної Європи, UNITER, NATO, а також благодійними пожертвами громадян 

та бізнесу. Свою місію ІСКМ вбачає у сприянні демократичній трансформації 

українського суспільства шляхом підтримки розвитку місцевих громад, незалежного 

інформаційного простору та інтеграційних процесів на локальному рівні. 

Основними напрямками діяльності ІСКМ є освітній, інформаційний та дослідницький. 

 

Основні показники діяльності Інституту соціокультурного менеджменту 

Показник 

Прояв по рокам 

 

2003-2010 

 

2011 

Розробка та видання навчальних посібників 10 - 

Розробка та видання інформаційних бюлетенів 27 6 

Розробка та видання інших видань 8 1 

Розповсюдження власних видань 42650 10000 

Розпочато проектів 16 1 

Завершено проектів 15 1 

Проведено конкурсів грантів для НДО 3 2 

Підтримано проектів НДО 12 2 

Проведено конкурсів для журналістів 3 - 

Нагороджено переможців конкурсів для 

журналістів 
18 - 

Проведено заходів  76 8 

Кількість учасників заходів 1571 143 

Кількість статей/сюжетів в ЗМІ, що 

висвітлювали діяльність ІСКМ 
346 16 

Проведено досліджень 6 - 

Доходи (грн.) 1904211,00 

 

1803054,00 

 

Витрати (грн.) 1849869,00 1 356 370,00 
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Видання Інституту соціокультурного менеджменту 
За 10 років своєї діяльності Інститутом соціокультурного менеджменту було опубліковано та 

розповсюджено багато видань, які стали в нагоді для громадських активістів, працівників 

закладів культури, представників органів влади та усіх зацікавлених у побудові 

громадянського суспільства в Україні. Серед видань – науково – методичні посібники, 

інформаційні бюлетені, дослідження, звіти про діяльність та інші. 

Науково – методичні посібники мають високий науково – методичний рівень, містять 

теоретичні положення, основні поняття, тобто всю необхідну інформацію з обраної 

тематики. Вони слугують допомогою в практичній діяльності. 
Азарова Т.В., Абрамов Л.К. - Методика надання консультативних послуг 

регіональним НДО, 

2000 

У виданні детально розкрито методику надання консультативних послуг 

регіональними НДО. По кожному з дев’яти основних аспектів діяльності НДО 

наведено основний теоретичний матеріал, який необхідно знати методисту-

консультанту інформаційно-консультативного пункту для надання якісної, 

системної інформаційної підтримки регіональними НДО. Посібник містить 

велику кількість завдань та вправ, які дозволять самовдосконалитися 

методистам-консультантам. 

Завдання та вправи можна використовувати під час консультування. Перший 

наклад посібника став можливим завдяки підтримці Фонду Євразія за рахунок 

коштів, наданих Агентством Міжнародного Розвитку США та Фондом 

Ч.С.Мотта, другий наклад здійснено за підтримки Програми Трансатлантичної 

ініціативи ЄС-США підтримки розвитку громадянського суспільства України. 

Азарова Т.В., Абрамов Л.К. - Інформаційне забезпечення процесу рішення 

соціальних проблем 

на місцевому рівні, 2003 
ІСКМ в рамках проекту “Розвиток незалежного інформаційного простору в 

Україні”, підтриманого Фондом Євразія за рахунок коштів USAID, видав навчально-

методичний посібник. Дане видання містить наступні розділи: рішення соціальних 

проблем на місцевому рівні; інформаційний простір та інформаційний обмін; роль 

інформаційного обміну у вирішенні соціальних проблем; інформаційний потенціал 

третього сектору; ЗМІ та громадянське суспільство; традиційні форми взаємозв’язку 

НДО та ЗМІ та ін. Підручник містить велику кількість вправ та завдань для 

самоконтролю. 

Азарова Т.В., Абрамов Л.К. - Менеджмент неприбуткової організації. Частина 1, 2003 

Зростання ролі громадського сектору в житті нашого суспільства вимагає 

високого рівня професіоналізму від його лідерів. Особливо це актуально зараз, 

коли ще не створено систему підготовки керівників НДО на державному рівні. 

Саме з урахуванням цих обставин створювалось видання. Першу частину 

цього навчально-методичного посібника присвячено теоретичним основам 

менеджменту та громадським організаціям як об’єктам управління. 

Традиційно видання містить чимало вправ та завдань для самовдосконалення. 

Видання здійснено ІСКМ та ЦПТІ в рамках проекту підтриманого Фондом 

Євразія за рахунок коштів, наданих USAID. 

Азарова Т.В., Абрамов Л.К. - Менеджмент 

неприбуткової організації.  Частина 2, 2003 

Ефективність діяльності керівника НДО багато 

в чому залежить від того, наскільки 

раціонально він планує. Дане видання повністю присвячене розгляду 

основних видів планування. Особливу увагу приділено такому важливому 

напрямку, як управління проектами. На прикладах автори розглядають 

основні етапи процесу: оцінка життєздатності ідей, планування заходів, 

моніторинг та оцінка, підготовка звіту. Книга містить вправи для 

самостійної роботи. Видання здійснено ІСКМ та ЦПТІ в рамках проекту 

підтриманого Фондом Євразія за рахунок коштів, наданих USAID. 
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Азарова Т.В., Абрамов Л.К. - Соціальні технології. Частина 1, 2004 
Розвиток громадського сектору в Україні вступає в якісно новий етап, коли 

особливого значення набуває ефективність роботи кожної громадської 

організації. Досягти такої ефективності можна лише використовуючи 

соціальні технології. В даному посібнику автори спробували пояснити, що 

таке соціальні технології і як вони використовуються. Видання здійснено 

ІСКМ в рамках Центрально-українського кластеру проектів “Інтеграція 

місцевих спільнот” при підтримці Фонду Євразія за рахунок коштів, наданих 

USAID. 

Азарова Т.В., Абрамов Л.К. - Соціальні технології . Частина 2, 2005 

Особливого значення останнім часом набуває 

діяльність громадських організацій , які 

виступають своєрідним каталізатором активності 

місцевих громад. Саме представникам таких 

організацій адресоване це видання. В ньому життя громади автори 

розглядають в різних аспектах; описують способи та форми взаємодії в 

громаді; пропонують нові методи навчання та розвитку громади. 

Зокрема досить детально розглядається зовсім нова для третього сектору 

України форма співпраці – кластер проектів. Видання здійснено ІСКМ в 

рамках Центральноукраїнського кластеру проектів “Інтеграція місцевих 

спільнот” при підтримці Фонду Євразія за рахунок 

коштів, наданих USAID. 

Азарова Т.В., Абрамов Л.К. - Технологія оцінки 

соціальних програм та проектів, 2007 

Розробка посібника здійснена за підтримки Фонду 

Стефана Баторія в рамках проекту «Вдосконалення 

системи розробки та оцінки соціальних програм». 

Видання складається з наступних розділів: 

теоретичні основи оцінки соціальних програм та 

проектів; основні етапи оціночної діяльності; 

додатки. 

Азарова Т.В., Абрамов Л.К. - Ресурсне 

забезпечення громадських ініціатив, 2008 
Розробка посібника здійснена за підтримки Фонду Стефана Баторія в рамках 

проекту “Ресурсне забезпечення громадських ініціатив”. Видання складається з 

наступних розділів: ресурси в діяльності громадських організацій;людські 

ресурси – вирішальний чинник діяльності НДО; поняття “фандрейзинг”, 

джерела фінансування громадських ініціатив; корпоративне спонсорство та 

методика залучення коштів у підприємців; соціальне замовлення як форма залучення бюджетних коштів; 

грант як метод отримання донорської підтримки; додатки. 

Азарова Т.В., Абрамов Л.К. - Інформаційний компонент діяльності НДО, 

2009 

Для того щоби полегшити шлях громадських організацій у інформаційному 

просторі та зробити їхню діяльність більш зрозумілою для суспільства, Інститут 

соціокультурного менеджменту розробив навчальний посібник „Інформаційний 

компонент діяльності НДО”, у рамках проекту „Підтримка громадських 

ініціатив”, що фінансується фондом ім. Стефана Баторія за рахунок коштів 

наданих Фондом Форда. 

Посібник складається з таких розділів: 

• роль інформаційного фактора в діяльності 

громадської організації 

• інформація, інформаційний простір, інформаційний 

обмін 

• інформаційні потоки та комунікативні бар`єри 

• інформаційні ресурси ндо, їхня характеристика 

• інформаційний обмін за допомогою усної комунікації 

• письмова інформація 

• інформування як вплив на громадськість та органи влади 
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Азарова Т.В., Абрамов Л.К. - Цільові програми та механізми по забезпеченню прозорості у 

процесі їх реалізації, 2010. 
Навчальний посібник дає уявлення про теоретичні та практичні аспекти програмно-цільового методу 

управління на регіональному рівні. Особливий акцент зроблено на методиці забезпечення прозорості 

процесу реалізації цільових програм та залученні громадськості до цього процесу. Видання стане 

корисним порадником виконавцям цільових програм та їх клієнтам. Дослідження, проведені ІСКМ стають 

ґрунтовною та змістовною основою для розробки методології адвокаційних кампаній у специфічних 

сферах діяльності, в яких зазвичай дослідження не проводяться. 

Дослідження, проведені ІСКМ стають ґрунтовною та змістовною основою для розробки 

методології адвокаційних кампаній у специфічних сферах діяльності, в яких зазвичай 

дослідження не проводяться 
Азарова Т.В., Абрамов Л.К. - Звітність по цільових програмах, 2009 

У виданні на основі експертного опитування, фокус-груп та аналізу 

документів виявлені форми та характер звітності виконавців обласних 

цільових програм перед громадськістю та розроблені рекомендації з 

покращення зворотного зв’язку між виконавцями та клієнтами обласних 

цільових програм. 

Азарова Т.В., Абрамов Л.К. - Діяльність будинків культури по 

задоволенню потреб територіальних громад, 2010 

Видання містить результати комплексного дослідження «Діяльність будинків 

культури по задоволенню потреб територіальних громад», що здійснив 

Інститут соціокультурного менеджменту (ІСКМ) в рамках проекту «Спільний 

шлях в майбутнє» в січні-лютому 2010 року на території Кіровоградської, 

Чернігівської, Рівненської, Миколаївської та Дніпропетровської областей 

України. Неоціненну допомогу ІСКМ під час проведення дослідження надали 

його партнери (ЦГТ «АХАЛАР», ЦПГКІ «Тамариск», Фундація ім. Князів благодійників Острозьких, 

Центр сприяння суспільним інноваціям). У виданні на основі експертного опитування, фокус-груп та 

аналізу документів з’ясовано зміст, методи організації та основні принципи діяльності будинків культури 

по задоволенню потреб територіальних громад та можливості оптимізації цього процесу. 

Звіти про діяльність, в яких описується робота протягом деякого періоду. Всі звіти, 

видані ІСКМ донесені до широкої аудиторії. Така публічна звітність вибудовує довіру 
5 років заради ідеї: 2001-2006 

Інститут соціокультурного менеджменту звітує про свою діяльність протягом 

2001-2006 років. 

Річний звіт 2009 рік 

Звіт складається з наступних розділів: Про ІСКМ, 

Персонал ІСКМ, Проекти, Кількісні показники 

діяльності у 2009 році, Джерела інформації із 

висвітленням діяльності ІСКМ. 

Річний звіт 2010 рік 

Звіт складається з наступних розділів: Про ІСКМ, 

Персонал ІСКМ, Проекти, Кількісні показники 

діяльності у 2010 році, Фінансова звітність за 2010 

рік, Висвітлення діяльності ІСКМ ЗМІ, Відгуки про 

діяльність ІСКМ у 2010 році, Видання ІСКМ за 2010 

рік, Фотогалерея, Веб – ресурс «Центри місцевої активності України».  

Annual report 2010 

The report consists of these sections: About Institute of Socio-Cultural Management 

(ISCM), Personnel of ISCM, Quantitative indicators of ISCM activity in 2010, Financial report 2010, Sources of 

information of ISCM activity, References of ISCM activity, Publications of ISCM in 2010, Photo-gallery, Web-

resource “Centers of Local Activity in Ukraine”. 

Інші видання ІСКМ: 
Україна - НАТО: абетка відносин, 2006 

Видання цього бюлетеню здійснено Інститутом соціокультурного 

менеджменту (ІСКМ) в рамках проекту “Політика - справа не тільки 

політиків”, підтриманого Міністерством закордонних справ 

України. Думки, викладені у виданні, належать авторам та можуть не 

співпадати з офіційною позицією ІСКМ і донорів проекту. У бюлетені 

використані матеріали, надані Міністерством закордонних справ України. 
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Азарова Т.В., Абрамов Л.К. - Центр місцевої активності на базі 

будинку культури: методологія та технологія розвитку 

територіальної громади, 2010 
Видання на основі закордонного та вітчизняного досвіду вирішення 

соціальних проблем на 

локальному рівні висвітлює теоретичні та практичні аспекти можливої 

адаптації будинків культури до сучасних потреб територіальних громад 

за рахунок впровадження концепції центру місцевої активності. 

Інформаційний бюлетень «НДО - Інформ» розрахований на 

активістів громадських 

організацій, працівників 

закладів культури, посадовців органів 

виконавчої влади, місцевого 

самоврядування, журналістів та всіх, хто цікавиться 

суспільним життям сучасної України 

• 1999 рік – НДО – Інформ №1, 2(1-2) 

• 2000 рік – НДО – Інформ №1-3(3-5) 

• 2001 рік – НДО – Інформ №1-5(6-10) 

• 2002 рік – НДО – Інформ №1(12) 

• 2003 рік – НДО – Інформ №1-12(13-24) 

• 2004 рік – НДО – Інформ №1-5(25-29) 

• 2005 рік – НДО – Інформ №1-5(30-34) 

• 2006 рік – НДО – Інформ №1(35) 

• 2010 рік – НДО – Інформ №1-4(36-39) 

• 2011 рік – НДО – Інформ №1-5(40-44) 

 

Контактна інформація Інституту соціокультурного менеджменту (ІСКМ): 

Поштова адреса: а/с 4/30, м. Кіровоград, 25006 

Електрона адреса: adm.iscm@gmail.com  

Адреса офісу: офіс №1 (2 поверх), вул. Гайдара, 75-а, м. Кіровоград 

Телефон: (0522)271095 

Факс: (0522)345667 

Веб-сайт: www.lac.org.ua, www.lacenter.org.ua 
 

mailto:adm.iscm@gmail.com
http://www.lac.org.ua/
http://www.lacenter.org.ua/
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Інформація про Проект «Підтримка процесу розвитку осередків громадської 

активності на базі закладів культури" 
Проект "Підтримка процесу розвитку осередків громадської активності на базі закладів культури" 

реалізується Інститутом соціокультурного менеджменту за підтримки Антикризової гуманітарної 

програми Міжнародного фонду "Відродження". 

Змістом проекту є трансформування закладів культури в центри (осередки) місцевої активності, 

які виконуватимуть не лише культурно-мистецькі функції, але й створюватимуть умови для 

реалізації ініціатив громадян у різних сферах суспільного життя і перетворяться на важливий 

ресурс функціонування і розвитку місцевих громад . В рамках проекту передбачено сприяння 

подоланню кризового стану закладів культури малих міст і сіл шляхом підвищення 

компетентності працівників культури, членів НУО, ініціативних груп. 

Заходи, здійснені в рамках проекту 
 Діяльність Дата Виконавець 

Оголошення тендерів на проведення адвокасі та фандрейзингових 

кампаній 
Квітень 2011 

Інститут 

соціокультурного 

менеджменту 

Визначення переможців тендерів на проведення адвокасі та 

фандрейзингових кампаній 
Травень 2011 

Інститут 

соціокультурного 

менеджменту 

Створення веб-ресурсу в мережі Iнтернет «Історії успіху діяльності НДО 

в соціокультурній сфері» (www.lac.org.ua) 
Травень 2011 

Інститут 

соціокультурного 

менеджменту 

Публікація та розповсюдження бюлетеню «НДО – Інформ» №4 (43) 2011, 

Україна 
Липень 2011 

Інститут 

соціокультурного 

менеджменту 

Оголошення конкурсу для участі в тренінгу «Анімація громадської 

діяльності» 
Липень 2011 

Інститут 

соціокультурного 

менеджменту 

Підведення підсумків конкурсу для участі в тренінгу «Анімація 

громадської діяльності» 
8 серпня 2011 

Інститут 

соціокультурного 

менеджменту 

Проведення тренінгу “Анімація громадської діяльності”, м. Ірпінь 16-18 серпня 2011 
Інститут 

соціокультурного 

Проведення тренінгу “Кампанія адвокасі: план дій”, м. Київ 19-20 серпня 2011 
Інститут розвитку 

глобального   суспільства 

Проведення тренінгу з локального фандрейзингу, м.Рівне 14-15 вересня 2011 

Фундація імені князів-

благодійників 

Острозьких 

Проведення тренінгу “Кампанія адвокасі: план дій”, м.Дніпропетровськ 15-16 вересня 2011 
Інститут розвитку 

глобального   суспільства 

Проведення тренінгу “Анімація громадської діяльності”, частина 2, АР 

Крим 
21-23 вересня 2011 

Інститут 

соціокультурного 

менеджменту 

Проведення тренінгу “Кампанія адвокасі: план дій”, м.Тернопіль 28-29 вересня 2011 
Інститут розвитку 

глобального   суспільства 

Проведення тренінгу з локального фандрейзингу, м. Рівне 17-18 жовтня 2011 

Фундація імені князів-

благодійників 

Острозьких 

Проведення тренінгу “Кампанія адвокасі: план дій”, м. Одеса 20-21 жовтня 2011 
Інститут розвитку 

глобального   суспільства 

Проведення тренінгу “Кампанія адвокасі: план дій”, м. Чернігів 10-11 листопада 2011 
Інститут розвитку 

глобального суспільства 

Проведення тренінгу з організації мобілізаційних (фандрейзингових) 

кампаній, м. Рівне 
17-18 листопада 2011 

Фундація ім. Князів-

благодійників 

Острозьких 

Підготовка консультантів з локального фандрейзингу для мережі закладів 

культури, що стали осередками громадської активності (Тренінг для 

тренерів) 

Вересень-Листопад 

2011 

Фундація ім. Князів-

благодійників 

Острозьких 

Проведення тренінгу з організації мобілізаційних (фандрейзингових) 15-16 грудня 2011 Фундація ім. Князів-

http://www.lac.org.ua/
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кампаній, м. Рівне благодійників 

Острозьких 

Розробка, видання та поширення брошури «Історії діяльності НДО в 

соціокультурній сфері» 
Грудень 2011 

Інститут 

соціокультурного 

менеджменту 

Публікація та розповсюдження бюлетеню «НДО – Інформ» №6(45), 2011 Грудень 2011 

Інститут 

соціокультурного 

менеджменту 

Проведення адвокасі-клубу, м.Львів  11 січня 2012 
Інститут розвитку 

глобального суспільства 

Проведення адвокасі-клубу, м.Дніпропетровськ  26 січня 2012 
Інститут розвитку 

глобального суспільства 

Проведення Другої Національної конференції “Реформування закладів 

культури” 
7-9 Лютого 2012 

Інститут 

соціокультурного 

менеджменту 

Проведення адвокасі-клубу, м. Київ 15 лютого 2012 
Інститут розвитку 

глобального суспільства 

Проведення адвокасі-клубу, м. Київ 24 лютого 2012 
Інститут розвитку 

глобального суспільства 
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Більш детально із проектом «Підтримка процесу 

розвитку осередків громадської активності на базі 

закладів культури» та ходом його реалізації ви 

можете ознайомитись на сайті www.lac.org.ua

 
 

А також у групі у мережі Facebook «Центри місцевої активності України» 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.lac.org.ua/
http://www.lac.org.ua/
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