
Словосполучення «громадянське суспільство» стало в
Україні черговим штампом... Продовження розмови,
розпочатої в попередньому віснику («Сходини» № 4)
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Такий уже наш менталітет:
або ледь не плазуємо перед
тим, що з’явилося з�за кордону,
осо�бливо західного (оно як у
них, а у нас що?), або взагалі не
сприймаємо, а то й запльову�
ємо (звідтіля взагалі нічого гар�
ного бути не може, все воро�
же!). Крайнощі ж, як відомо,
збігаються. Не менш відомо й
те, що «золота середина» завж�
ди ближче до істини. 

Спробуємо поглянути не з
крайніх точок зору на таке ім�
портне явище, як Паблік ріле�
йшнз, скорочено – РR. Сут�
ність його в тому, щоб пока�за�
ти якийсь об’єкт із потріб�ного
боку в потрібний момент і
потрібним людям. Об’єктом же
цим може бути не тільки, ска�
жімо, кандидат у депутати під
чаc виборчої кампанії або якась
установа чи фірма, а й громад�
ська організація. Але якщо
фірми, установи і т.п. вже дав�
но зрозуміли необхідність фор�
му�вання свого обличчя, тобто
об�разу (більш вживане тепер –
іміджу) за допомоги того ж РR,
то в громадських організацій
розуміння такої необхідності
поки що немає (з різних при�
чин). А шкода. Бо досить часто,
як свідчить досвід, громадські
організації, як правило, або
вмирають, ледь народившись,
або перебувають у капсульно�
му, так би мовити, стані, коли
про них практично ніхто не
знає. Головна причина цього
не�веселого факту – недо�
статнє сповіщення громадсь�
кості про своє існування, голо�
вну мету, засоби її досягнення
тощо.

Під час відряджень до різ�
них райцентрів Сумщини ми з
колегами проводили бліц�опи�
тування на предмет  обізнано�
сті місцевих жителів щодо існу�
вання громадських організа�
цій, про які, по ідеї, повинна бу�
ла б знати громадськість («чор�
нобильці», захист прав спожи�
вачів, кредитні спілки тощо).
Результат – майже необізнані.
Паралельно з’ясовували ситуа�
цію і з реалізацією різних гран�
тів. Результати – також не ду�
же втішні. Якщо хтось із рес�
пон�дентів і чув щось, то це
«щось» було далеке від реаль�
ного стану речей. Зрідка, що�
правда, але до�водилось вислу�
ховувати й нісе�нітниці на зра�
зок: «Аякже, чу�ли, нахапали
доларів, тепер заживуть...» Усе
це свідчить про те, що  РR (ук�
раїнський аналог – «зв’язки з

громадсь�кістю) вкрай не�
обхідний для організацій треть�
ого сектору.

По�перше, без таких зв’яз�
ків громадська організація при�
речена на неефективну діяль�
ність. По�друге, якщо НДО не
буде працювати над створен�
ням власного позитивного імід�
жу, то він сформується сам,
спонтанно. Неабияку роль при
цьому обов’язково відіграють і
згадані вище нісенітні чутки.
Тож навряд чи цей образ відпо�
відатиме дійсному і допомага�
тиме (а не зашкоджуватиме)
ви�рішенню тих проблем, які
ви�рішує НДО.  Результати РR�
до�сліджень засвідчують, що
скла�дові успіху громадської ор�
гані�зації оцінюються так: ак�
туа�льність проблем – 15�20%,
фа�ховий рівень членів НДО, її
функціональна продуктивність
– 30�35%, загальна репутація,
імідж та рівень контактів –
50%. Неважко зробити висно�
вок, що імідж НДО – надзви�
чайно важлива справа і необ�
хідно докладати відповідних зу�
силь для створення та підтрим�
ки бажаного іміджу.

РR знадобиться будь�якій, а
особливо новонародженій орга�
нізації третього сектору для того:

– щоб громадськість та вла�
да усвідомили головну її мету і
щоб між ними та НДО вста�но�
вився міцний зв’язок;

– щоб організація налаго�
дила надійні канали спілкуван�
ня з тими, кому сподівається

допомогти своєю діяльністю;
– щоб громадськість і влада

сприяли  у поширенні та реалі�
зації ідей, задумів НДО, допо�
магали їй у повсякденній дія�
льності;

–  щоб спонсори постійно
фінансували її благодійницькі
та інші акції. Можна ще назва�
ти чимало функцій  РR. 

З чого ж починати, якщо в ор�
ганізації  немає фахівця з РR,
який би знав увесь спектр його
напрямків та механізмів? Існує
декілька РR�технологій, які не по�
требують спеціальної підготов�
ки. Передусім треба визначити
цільову аудиторію. Будь�яке сус�
пільство є неоднорідним, скла�
дається з певних прошарків. Тре�
ба визначити, на які саме з них

буде спрямована діяльність ор�
ганізації. Поділити ж людей на
групи можна, наприклад, за віком
(дошкільнята, підлітки та мо�
лодь), за соціальним статусом
(службовці, робітники, селяни,
підприємці, митці, науковці і т.д.),
за конфесійними або націо�наль�
ними ознаками тощо. Так склало�
ся, що для більшості НДО типо�
вими цільовими аудиторіями є
«Партнери», «Влада», «Спонсо�
ри та грантодавці», «Реципієн�ти»
(ті, для кого працює ор�ганізація)
та «Населення». 

Ось наприклад, схема виз�
начення такої важливої для
НДО цільової аудиторії, як вла�
да. Кого включати до неї? По�
перше, весь депутатський кор�
пус місцевої ради, бо саме де�
путати мають неабиякий вплив
на ухвалення рішень на міс�це�
вому рівні. По�друге, майже
всю «верхівку» виконавчої вла�
ди (з тієї самої причини). Якщо
НДО має відношення, скажімо,
до культури, то, безперечно,
варто включити і начальника
управління культури адмініст�
рації, а якщо, скажімо, до осві�
ти, то і посадовця треба вклю�
чати відповідного. 

Неважко, при бажанні,
скласти схеми й інших цільо�
вих аудиторій залежно від нап�
рямків діяльності громадської
організації. Це допоможе зорі�
єнтуватися і з тими засобами,
за допомоги яких можна почати
спілкування з ними. Найефек�

тивніші засоби – це, зрозуміло,
газети, радіо, телебачення, Ін�
тернет... Можна і треба вико�
ристовувати «Сходини», адже
їх призначення, нагадаю, бути
вісником саме громадських ор�
ганізацій Сумщини. Йтиметься
про РR�технології і на семінарі
«Інформаційне забезпечення ді�
яльності НДО», який незаба�
ром буде проведено нашим
«Сервіс�ним центром». 

Практика РR свідчить, що
для формування певної пози�
тивної думки в суспільстві про
НДО її членам найкраще діяти
за такими напрямками. По�пер�
ше, слід потрібних для реалі�
зації своєї мети людей, які з різ�
них причин негативно ставля�
ться до організації, схилити на

свій бік, переконати, що її дія�
льність матиме лише позити�
вні наслідки. Яким чином пере�
конати – залежить від конкрет�
них людей і ситуації. По�друге,
вкрай необхідно заохочувати
тих, хто схвально думає про
НДО, частіше залучати їх до
конкретних дій, які б мали ваго�
мий відсоток гарантова�ності
успіху. Ці люди можуть стати
волонтерами або членами ор�
ганізації. По�третє, не варто за�
бувати й про байдужих, які не
мають власної думки з приводу
діяльності НДО. Найчастіше
байдужість пояснюється нео�
бізнаністю, тож треба доклада�
ти зусиль, аби якогомога
більше людей дізнавалося про
органі�зацію не лише через
ЗМІ, а й через коло знайомих,
особливо ж від тих громадян,
яким уже вдалося допомогти.
Вдячне слово сторонніх людей
у таких випадках багатого вар�
те.

На завершення – кілька РR�
заходів, які громадська орга�
нізація, як правило, здатна про�
вести сама. Це – виставки, пре�
зентації, конкурси, фестивалі;
так звані церемоніальні події
(нагородження, пам’ятні вечо�
ри, урочистості з нагоди вша�
нування певної особи або яко�
гось ювілею); різноманітні аук�
ціони; засідання «круглих сто�
лів»;  розважальні, спортивно�
масові або культурно�пізна�
вальні заходи (походи, марафо�
ни, рейди, екскурсії тощо). Зро�
зуміло – цей перелік можна
довго продовжувати і продов�
жувати.

РЕДАКТОРСЬКИЙ

ДАШОК

«ЗАГОВОРИ, ЩОБ СВIТ ТЕБЕ ПОЧУВ...»

Василь ЧУБУР

Олександр Довженко писав: «Коли двоє дивляться
вниз, то один бачить калюжу, а другий – зірки».

Тобто одному й тому ж явищу можна давати різні до
протилежності характеристики.
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Аби не бути голослівним і
не висловлювати лише власно�
думкові банальності, закличу
на допомогу відомих учених.
Так, на думку українського фі�
лософа Олексія Шевченка,
внаслідок своєї неконкретно�
сті ідеологема громадянсько�го
суспільства є найбільш по�пу�
лярною серед «чарівних» слів,
ідеальним полем проекції ба�
жань усіх верств населення,
типовим продуктом колектив�
ної соціальної уяви про ідеа�
льний соціальний устрій. Це
поняття є типовою міфологе�
мою, оскільки відповідає всім
можливим проектам справед�
ливого суспільства. Міфоло�
гемну особливість відзначає і
російський політолог С.Кара�

Мурза: «громадянське
суспільство – одне з понять,
що непра�вильно тлумачать
майже всі учасники сучасного
ідеологіч�ного двобою». 

Як вважає вже згадуваний
Олексій Шевченко, для того
щоб вийти за межі міфоло�
гічного ореола, якого набуло
поняття «громадянське сус�
пільство» у посткомуністичну
пору, необхідно повернутися
до джерел цього поняття і ви�
ділити базові характеристики
тієї гіпотетичної реальності,
що йому відповідає. Як іде�аль�
ний суспільний устрій, що ре�
алізує ідею особистої сво�бо�
ди, «громадянське суспіль�
ство» не можна ототожнювати
ні з ринковою економікою, ні з
демократією як визначеним
типом політичного правління. 

На думку політолога С.Ря�
бова, громадянське суспільс�
тво – не тільки відділене від
держави (автономна сфера
сус�пільного буття, що не
підлягає прямому контролю і
регламен�тації з боку влади), а
ще й структуроване так, що
перед�бачає свободу асоціацій
інди�відів за інтересами і сма�
ками. Тому воно є визначеним
меха�нізмом неформального
соціа�льного партнерства, що
робить можливим здійснення і
баланс існуючих інтересів. 

Проте, як вважає О.Шев�
ченко, поняття «громадянське
суспільство» передбачає і пев�
ні передумови. А саме: 

а) атомарний індивід, що
вільно переслідує свої цілі як
основний суб'єкт соціальної дії
і суспільства в цілому (на від�
міну від колективізму тради�
ційних суспільств); 

б) власна користь як кін�
цева мета життєвої активності
цього індивіда;

в) конкуренція як необ�
хідний наслідок відокремле�
ності індивідів і антитеза різ�
ним формам солідаризму коле�
ктивістських типів соціуму; 

г) приватна власність і
рин�кова економіка як безпо�
середні економічні кореляти
принци�пів індивідуальної сво�
боди і конкурентних напрямів
неза�лежної особистості, яка
шукає для себе користі. 

У свою чергу Леонід Хо�
мяков переконаний: «грома�
дянське суспільство будується
заради свободи кожного і
всіх... Але свобода – це не
якесь статичне, кінцеве благо.

Це – екзистенціальний стан
безперервної самореалізації,
континуум вибору, що діалек�
тично приводить людину до
спроби заволодіти всіма мис�
лимими благами світу. А далі
– самому стати Богом. Хоча б
у власній партії чи фірмі».

На думку О.Шевченка, іс�
нують принципові відміннос�ті
між традиціями західної і
російсько�імперської цивіліза�
ції щодо поняття «Держава –
Суспільство». Розбіжність цих
традицій робить застосування
ідеї громадянського суспіль�
ства як регулятивного соціа�
льного ідеалу взагалі сумнів�
ним і в сучасній ситуації пе�
редчасним. Серед цих відмін�
ностей О.Шевченко наводить: 

� традиція сакралізації Де�
ржави, її панування над сус�
пільством, ієрархічна система
владних структур з відповід�
ними пільгами і привілеями; 

� панування колективістсь�
ких моделей традиційного сус�
пільства, що зумовлює нега�
тивне ставлення до права і за�
кону як універсальних регуля�
торів соціальних відносин, ро�
зуміння держави як родини, її
патерналізм стосовно інди�
віда. 

Впливає на процес форму�
вання громадянського суспіль�
ства і форсований характер
процесу громадської модерні�
зації, коли в стислі строки од�
ночасно вирішуються завдан�
ня, успадковані від історично
різних етапів. Зміна матеріа�
льного стану різних груп приз�
водить до занадто швидкої і ра�
дикальної трансформації ко�
лишньої соціальної структу�
ри. Це породжує конфлікти
держави з різними професій�
ними і соціальними групами. 

Ускладнює цей процес і те,
що створення ринкових відно�

син та перехід від тоталіта�риз�
му до демократії збіглися в
часі з процесами національ�но�
го самовизначення етносів і
соціальної розшарованості на
основі власності. Збіг цих тен�
денцій робить процес форму�
вання громадянського суспіль�
ства хитким. Адже в реаль�но�
му житті суперечливо пере�
плітаються різні, часом проти�
лежні за своєю спрямованістю
інтереси й потреби соціаль�
них груп, що знижує можли�
вість управління процесами
формування нормальних еко�
номічних, соціальних, наці�
ональних та інших інтересів. 

Громадянське суспільство
передбачає наявність громад�
ських організацій. В ідеалі, во�
ни повинні стати проміжною
ланкою між державою і грома�
дянином, відстоювати інтере�
си простої людини, лобіювати
ті чи інші важливі позиції соці�
альної групи чи класу. Візьме�
мо банальний приклад – Сум�
ське обласне громадське
об'єд�нання «Мистецький
центр «Собор». Діє з 1996 ро�
ку. Го�ловний напрям – куль�
туро�логічний. За цей час про�
ведено сотні й сотні різно�
манітних заходів: виставки,
літературні вечори, презен�
тації книг, кон�церти, семіна�
ри, наукові кон�ференції тощо.
Головна соціа�льна група «Со�
бору» – творчі особистості.
Гуртуються вони довкіл Мис�
тецького центру з різних при�
чин: одним ніде виставляти
картини, іншим – проводити
свої літературні чи музичні ве�
чори, ще хтось робить презен�
тацію книг, ви�даних самим
же «Собором». Тобто гро�
мадська організація вирішує ті
проблеми митців, які не
вирішують державні установи
відповідних профі�лів. Що�
правда, за час своєї діяльності
Мистецькому центру не раз
довелося (і доводиться тепер)
відчувати нерозуміння як з бо�
ку державних установ, так і
(що найприкріше) з боку
інших культурологічних НДО.

Банально, але саме свобо�
да асоціацій і повага до їхніх
прав забезпечать державному
орга�нізму гармонійне
об'єднання інтересів різних
прошарків і груп суспільства
– тобто основу стабільності та
процвітання в державі. 

СЛОВОСПОЛУЧНИКОВИЙ

ШТАМП СЬОГОДЕННЯ�2

Володимир

САДІВНИЧИЙ

БАНАЛЬНОСТІ

У попередньому числі "Сходин" 

(№4 за квітень 2004 р.) ми торкнулися теми нового

словосполучникового штампу  сьогодення, яким стало

поняття "громадянське суспільство".  Інтерес до неї

читачів "Сходин", що вилився в запитаннях чи

зауваженнях до автора, а також у надісланих редакції

листах, підштовхнув нас до продовження розмови.
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Її призначення – захист
прав приватних підприємців
шляхом надання бізнес�інфор�
мації, а також представлення
їхніх інтересів у органах вла�
ди, захист конституційних

прав платників податків, спри�
яння створенню у суспільстві
всіх умов для становлення та
розвитку українського підпри�
ємництва. На основі розвитку
– покращення добробуту ук�
раїнського народу.

На сьогоднішній день серед
членів Спілки більш ніж 70 під�
приємців та підприємств. Пе�
ре�важно це малі підприємства
та приватні підприємці,
акціонерні товариства. Що�
тижня члени організації  отри�
мують інформа�ційний бюле�
тень «Діловий віс�ник
підприємця», у якому висвіт�
люються новини законодавст�
ва, друкуються консультації
фахів�ців тощо. А ще  надаємо
кон�сультації з чинного зако�
но�давства, бланки звітності,
прово�димо семінари, «круглі
столи» з представниками кон�
тролюючих органів та влади, а
також послуги «швидкої» юри�
дичної допомоги (при перевірці
суб’єктів підп�риємницької
діяльності контро�люючими
органами) та безкош�товні по�
слуги юриста.

Ввійшовши до складу Ко�
ординаційної Ради з розвитку
підприємницької діяльності по
Тростянецькому району, ми
постійно спілкуємося з орга�
нами влади, намагаємося спі�
льно вирішити ті чи інші про�
блеми. Так, уже вирішено пи�
тання про передачу автобус�
них зупинок по м.Тростянець у
користування приватним
структурам – для будівництва
привабливих автобусних зупи�
нок спільно з торговими па�
вільйонами. За ініціативи гру�
пи депутатів міської Ради –
членів спілки – створена при
міськраді комісія, яка вивчає
соціальний стан підприємців�
початківців міста. У 2004 році

позитивно вирішене питання
про  зменшення вартості фік�
сованого торгового патенту
для торгівлі на ринку і тор�го�
вого патенту на деякі види
підприємницької діяльності.

З квітня до жовтня 2001
року Cпілка брала участь у
програмі «Консультативно�ме�

тодична допомога» в рамках
проекту «ВIZPRO», започат�
кованого Агентством міжна�
родного розвитку США.  Зав�
дяки участі у програмі «Кон�
сультативно�методична допо�
мога бізнес асоціаціям» одним
із головних досягнень стала
розробка стратегічного плану
заходів, у якому чітко сфор�му�
льовано місію, мету і зав�дання
організації. Крім того, при без�
посередній допомозі експерта�
консультанта пані Бії Селер
розроблена й видана ін�фор�
маційна брошура про стру�кту�
ру й роботу громадської ор�
ганізації «Спілка підприєм�ців
Тростянеччини», яка на сьо�
годнішній день є нашою візит�
ною карткою. 

Навесні 2002 року ми са�
мостійно видали рекламно�ін�
формаційний бюлетень «Під�
приємства та підприємці Трос�
тянеччини», в якому  пред�
ставлені майже всі організації
та підприємці нашого міста. Го�
лова Спілки восени того ж  ро�

ку відвідав США як грантер
проекту «Гармонія», де озна�
йомився з досвідом амери�
канських організацій, що під�
тримують підприємництво. 

У січні 2003 року за іні�
ціативи СПТ організацією
«Вінрок Інтернешнл» прове�де�
ний триденний тренінг для
жінок «Як започаткувати влас�
ну справу». Згодом пред�став�

ники СПТ стали пере�можця�
ми конкурсу Академії місцево�
го розвитку та прой�шли на�

вчання на першій сесії – зі ста�
жуванням у місцевій владі
м.Пшемисль (Польща). Один
із заступників голови Спілки
стажувався у м.Ольша�ни та
навчався у Школі місце�вого
самоврядування (Львів).

З літа 2003 року Спілка
працювала над реалізацією
проекту «Створення механізму
участі громади у розробці
пріоритетних напрямів роз�
витку м.Тростянець Сумської
області» за фінансової під�
тримки МФ «Відродження»,
сприяння Міжнародного цен�
тру перспективних досліджень
та Українського центру еконо�
мічних і політичних дослід�
жень ім.Разумкова. Результат
реалізації проекту – проведене
соціологічне опитування гро�
мади, представників бізнесу та
влади по визначенню пріори�
тетів розвитку міста, органі�зо�
вані конкурси дитячого ма�
люнка та творів «Тростянець –
місто моєї мрії»,  розроблені та
затверджені сесією міської ра�

ди Положення про публічні
слухання та Бюджетний рег�
ламент, а також виданий доку�
мент із аналізу місцевої політи�
ки та соціологічний звіт.

З жовтня 2003 року ми ре�
алізуємо проект «Створення
механізму захисту власного
бізнесу» за фінансової підт�
римки Фонду Ч.С.Мотта. Він
спрямований на покращення
знань суб’єктів підприєм�ниць�
кої діяльності щодо захи�сту
своїх прав при перевірках кон�
тролюючими органами. Над�
бання проекту – проведене
опитування серед підприємців
з метою визначення проблем,
із якими вони стикаються під
час проведення перевірок кон�
тролюючими органами, нада�
но більше 400 безкоштовних
консультацій, проведено 2
семінари та конференція, ви�
даний та розповсюджений
посібник «Як захистити влас�
ний бізнес», у якому висвіт�
лені права та повноваження
контролюючих органів. Юрис�
том надана правова допомога
12 суб’єктам підприємницької
діяльності при оскарженні в
судових інстанціях дій контро�
люючих органів.

З 1 січня 2004 року почали
роботу над реалізацією проек�
ту «Сприяння розвитку мережі
НДО та впровадження механі�
змів участі громадян у вирі�
шені проблем територіальних
громад південного регіону
Сумської області», який реалі�
зовується за фінансової підт�
римки Європейського Союзу
(детально про це йшлося в №4
«Сходин»).  

Позитивні зміни в роботі
нашої організації сталися та�
кож завдяки і підвищенню імі�
джу організації серед населен�
ня району, ділових кіл та влад�
них структур, і проведенню
громадських слухань та пуб�
лічних обговорень у місцевих
громадах. Нас визнають влада
та контролюючі органи. До нас
постійно звертаються підп�
риємці щодо законодавчого за�
хисту прав. Регулярно в пресі
публікуються матеріали інфо�
рмаційного та роз’яснюва�
льного характеру з питань під�
приємницької діяльності. За�
ходи, що проводить наша ор�
ганізація, висвітлюються в
ЗМІ сусідніх регіонів. 

Юрій БОВА,

голова “СПТ”.

ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ ВАРІАНТ

Тростянецькі активісти

ЩЩее  ннааввеесснніі  22000000  ррооккуу  ззаа  ііннііццііааттииввии  ммііссццееввиихх  ппііддппррииєєммцціівв
ббууллоо  ввиирріішшеенноо  ссттввооррииттии  ннееззааллеежжннуу  ггррооммааддссььккуу  ссттррууккттуурруу,,
яяккаа  бб  ззааххиищщааллаа  їїххнніі  ііннттеерреессии..  ННаа  ззааггааллььнниихх  ззббоорраахх  ззааттввееррддии!!
ллии  ССттааттуутт  ггррооммааддссььккооїї  ооррггааннііззааццііїї  ттаа  ооббррааллии  ккееррііввнниийй  ссккллаадд..
ННааззввааллии  ––  ««ССппііллккаа  ппііддппррииєєммцціівв  ТТррооссттяяннееччччииннии»»  ((ССППТТ))..
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Минулого року приємно була подивована
сумська громадськість, передусім творча інте�
лігенція, новиною про те, що на території Сум�
ської обласної філармонії під час будівельних
робіт вирито буквально з�під землі монумен�
тальне погруддя видатного українського компо�
зитора Миколи Віталійовича Лисенка. У прак�
тично неушкодженому стані. Вірогідно, воно
було навмисне закопане нашими земляками під
час німецької окупації міста в роки Великої
Вітчизняної війни задля його збереження.

Ось таким чином погруддя композитора че�
рез понад півстоліття повернулось на пос�та�
мент у філармонічному саду. Воно стало відте�
пер своєрідною домінантою на невеличкій тери�
торії, яка (є такі плани у керівництва філар�
монії) бачиться облаштованою під кон�церти
просто неба літньої пори.

Однак деякі деталі вже зараз притлумлю�
ють піднесений настрій у цьому зв’язку. Коли
пі�дійти до пам’ятника, то на постаменті, зроб�
леному вдячними нащадками, читаєш викарбу�
ваний напис: «М.В. Лыcенко». Можна зро�
зуміти російськомовного сумчанина�камено�те�
са, який поставився до карбування прізвища як
до чергового звичайного замовлення: ну, Ли�
сенко, то й Лисенко. Яка різниця – «И» чи «Ы».
Хіба це помилка?.. Справа якраз у тому, що по�
милка. Але за великим рахунком – не ви�конав�

ця, який не знає, що літера М в ініціалах зна�
чить – МИКОЛА, а не НИКОЛАЙ. І тому ці
ініціали якось не дуже в’яжуться з російсько�
мовним написом ЛЫСЕНКО. 

Помилки чи недбалості тут припускаються
саме  замовники. І немає різниці – чи в особі ди�
рекції філармонії, чи міської влади, чи будь�ко�
го ще. Причина – у російськомовності біль�
шості сумчан? Певною мірою, і в ній теж. Але
чи можуть бути заручниками таких обставин
пам’ятники видатним людям нації? 

Випадок з постаментом Миколі Лисенку є
симптоматичним. Тобто він є, на мою думку,
об’єктивним результатом послаблення громад�
ського контролю за процесами, подіями та
акціями в культурній, ідеологічній сферах. А
хіба ж це якась інша сфера?! Я дуже сум�ніва�
юсь, аби щось подібне сталося за радян�ських
часів. Звичайно, від помилок ніхто не застрахо�
ваний – художник міг би й тоді не ту букву на�
писати. Але справа у тому, що та помилка не
з’явилась би тоді на люди. Її просто б виправи�
ли, поставивши новий постамент або врізавши
нову гранітну табличку поверх «ляпа»...

Зробити якусь прибудову, поставити кіоск
– треба дозвіл відповідних органів архітектури,
пожежних тощо. З цим, здається, у нас поря�
док. А ось контролю за тим, що пишуть на
пам’ятниках, немає. Хто має перевірити напис
перед тим, як з пам’ятника буде спущене в уро�
чистій обстановці полотнище? Чиї це повнова�
ження? Чи вже нічиї? Отже, за великим рахун�
ком, відсутність громадського контролю в ідео�
логічній сфері і є головною причиною «М.В.
Лысенко» на постаменті.

Не маю наміру згущувати фарби. Але, крім
сорому за відсутність у багатьох співвітчиз�
ників почуття національної самоповаги, відчу�
вається ще й у таких «дрібницях» загроза
національній безпеці. Чому? Це вже тема іншої
розмови...

Юрій МАЦЬКО, 

журналіст.

НОТАТКИ ПЕРЕХОЖОГО

ККООННВВЕЕЄЄРРННИИЙЙ  ППІІДДХХІІДД  ДДОО......
ППААММ’’ЯЯТТННИИККАА

Так формується громадська думка...

Фото Анатолія БЛИЗНЮКА.

ІНФОРМ+

ВІТАЛЬНЯ

***
У смт Вороніж Шосткин�

ського району проведено зліт
активістів�волонтерів та крає�
знавців, у якому взяли участь
представники волонтерських
об’єднань усіх територіальних
громад району. Під час прове�
дення зльоту обговорені шля�
хи та засоби організації догля�
ду й допомоги одиноким лю�
дям похилого віку, яких не об�
слуговують соціальні пра�
цівники, а також інвалідам та
дітям, які мають проблеми у
спілкуванні.  

***
У Сумах у рамках прове�

дення «Року сім’ї в Україні»
підбито підсумки обласного фе�
стивалю�конкурсу родин�них
династій «Благослови, ма�ти».
Представники родинних ди�
настій із міст та районів, пе�ре�
можці конкурсу за пропага�нду
родинних та мистецьких тра�
дицій, розвитку сімейних форм
виховання, створення умов для
духовної єдності по�колінь на�
городжені грамота�ми та приза�
ми. Також відбувся святковий
концерт та презен�товано кни�
гу «Жінки Сум�щини».

***
У м. Тростянець за участю

представників правоохорон�
них і контролюючих органів
проведено засідання «круглого
столу», під час якого обгово�ре�
но матеріали посібника для
приватних підприємців «Як за�
хистити власний бізнес». Та�
кож розглянуто питання про
порядок проведення перевірок
у суб’єктів підприємницької
діяльності представниками
контролюючих органів.

ПРОВЕДЕНО ІНФОРМАЦІЙНУ СЕСІЮ
Наприкінці квітня кілька «соборян», які  беруть участь

у реалізації проекту «Сервісний центр для НДО», на чолі з
керівником проекту Володимиром Садівничим побували в
Охтирці. Мета – ознайомити громадські організації з робо�
тою «Сервісного центру» і тими послугами, які він надає
громадським організаціям Сумщини.

Реалізатори проекту фонду «Євразія» детально роз�
повіли про різні аспекти становлення і функціонування
«Сервісного центру», відповіли на запитання, домовилися
про ряд спільних заходів із громадськими організаціями
м.Охтирка. Серед присутніх на зустрічі були представ�ни�
ки ветеранської організації «Честь имею», В.І.Мандич –
голова «Комітету виборців», Т.В.Підберезняк і Т.Р.Си�
лантьєва – голова і член правління Асоціації платників по�
датків, І.М.Куцай – відповідальний секретар місцевої
Спілки підприємців «Координатор», А.Г. Дудченко і
О.І.Коломієць – члени організації «Чорнобиль», інші. 
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Відповідно до ст. 85
Цивільного кодексу України
2003 року, непідприємниць�
кими товариствами є товарис�
тва, які не мають на меті одер�
жання прибутку для його на�
ступного розподілу між учас�
никами.

Товариством є організація,
створена шляхом об’єднання
осіб (учасників), які мають
право участі у товаристві (ч. 2
ст. 83 ЦКУ 2003 року).

В основному законодав�
ство замість терміну «непід�
приємницька організація» зде�
більшого застосовує термін
«неприбуткова організація»,

тому в подальшому будемо ко�
ристуватися останнім.

Відповідно до підпункту 1
пункту 11 статті 7 Закону Ук�
раїни «Про оподаткування
прибутку підприємств» у ре�
дакції Закону України від
22.05.97 р. № 283/97�ВР (далі
по тексту – Закон № 283), до
неприбуткових організацій на�
лежать: 

а) органи державної влади
України, органи місцевого са�
моврядування та створені ни�
ми установи або організації,
що утримуються за рахунок
коштів відповідних бюджетів;  

б) благодійні фонди і бла�
годійні організації, створені у
порядку, визначеному зако�
ном для проведення бла�
годійної діяльності, в тому
числі гро�мадські організації,
створені з метою провадження
еколо�гічної, оздоровчої, ама�
торської спортивної, культур�
ної, освіт�ньої та наукової
діяльності, а також творчі
спілки та полі�тичні партії,
громадські орга�нізації
інвалідів та їх місцеві осеред�
ки, створені згідно з За�коном
України «Про об’єднан�ня гро�
мадян», науково�дос�лідні ус�
танови та вищі нав�чальні за�
клади III�IV рівнів акредитації,
внесені до Дер�жавного
реєстру наукових ус�танов,

яким надається підт�римка
держави, заповідники, музеї�
заповідники; 

в) пенсійні фонди, кредит�
ні спілки, створені у порядку,
визначеному законом;

г) інші, ніж визначені у пу�
нкті «б», юридичні особи, дія�
льність яких не передбачає
одержання прибутку згідно з
нормами відповідних законів;

д) спілками, асоціаціями та
іншими об’єднаннями юриди�
чних осіб, створеними для
представлення інтересів зас�
новників, що утримуються ли�
ше за рахунок внесків таких
засновників та не проводять

господарської діяльності, за
винятком отримання пасив�
них доходів; 

е) релігійними організаці�
ями, зареєстрованими у по�
ряд�ку, передбаченому зако�
ном;

є) житлово�будівельними
коо�перативами, об’єднання�
ми спів�власників багатоквар�
тирних будинків, створеними
у порядку, визначеному зако�
ном; 

ж) професійними спілка�
ми, їх об’єднаннями та органі�
заціями профспілок, утворени�
ми в порядку, визначеному за�
коном. 

ŒŒÔÔÓÓ‰‰‡‡ÚÚÍÍÛÛ‚‚‡‡ÌÌÌÌˇ̌
ÌÌÂÂÔÔËË··ÛÛÚÚÍÍÓÓ‚‚ËËıı  ÓÓ--

„„‡‡ÌÌ≥≥ÁÁ‡‡ˆ̂≥≥ÈÈ
Податок на прибуток
Відповідно до Закону №

283 неприбуткові організації
не є платниками податку на
прибуток. 

Від оподаткування
звільня�ються доходи непри�
буткових організацій, визна�
чених у абзаці «а», отримані у
вигляді:

коштів або майна, які над�
ходять безоплатно або у виг�
ляді безповоротної фінансової
допомоги чи добровільних по�

жертвувань;
пасивних доходів;
коштів або майна, які на�

дходять до таких неприбут�ко�
вих організацій, як компен�
сація вартості отриманих дер�
жавних послуг, у тому числі
доходів державних професій�
но�технічних навчальних зак�
ладів, отриманих від виго�тов�
лення та реалізації товарів
(виконання робіт, надання
пос�луг), пов’язаних із їх ос�
нов�ною, статутною
діяльністю; 

дотацій або субсидій, от�
риманих із державного або
місцевого бюджетів, держав�
них цільових фондів або у ме�
жах благодійної, у тому числі
гуманітарної чи технічної до�
помоги, що надаються таким
неприбутковим організаціям
відповідно до умов міжнарод�
них договорів, згода на обо�
в’язковість яких надана Вер�
ховною Радою України, крім
дотацій на регулювання цін на
платні послуги, які надаються
таким неприбутковим органі�
заціям або через них їх отри�
мувачам згідно з законодав�
ством, із метою зниження рів�
ня таких цін. 

Від оподаткування
звsльняються доходи неприбут�
кових організацій, визначених у
аб�заці «б», отримані у вигляді:

коштів або майна, які над�
ходять безоплатно або у ви�
гляді безповоротної фінан�со�
вої допомоги чи добровіль�них
пожертвувань;

пасивних доходів;
коштів або майна, які над�

ходять таким неприбутковим
організаціям, від проведення
їх основної діяльності, з ура�
хуванням положень підпункту
7.11.11 пункту 7статті 7 Зако�
ну № 283;

дотацій або субсидій, от�
риманих із державного або
місцевого бюджету, держав�
них цільових фондів або у ме�
жах благодійної, у тому числі
гу�манітарної чи технічної до�
по�моги, що надаються таким
неприбутковим організаціям
відповідно до умов міжнарод�
них договорів, згода на обо�
в’язковість яких надана Вер�
ховною Радою України, крім
дотацій на регулювання цін на
платні послуги, які надаються
таким неприбутковим органі�
заціям або через них їх отри�
мувачам згідно з законодав�
ством, з метою зниження
рівня таких цін. 

Від оподаткування
звільняються доходи непри�
буткових організацій, визна�
чених у абзаці «в», отримані у
вигляді:

коштів, які надходять до
кредитних спілок та пенсійних
фондів у вигляді внесків на до�
даткове пенсійне забезпечення
або внесків на інші потреби, пе�
редбачені законодавством;

пасивних доходів, отрима�
них із джерел, визначених за�
конодавством про кредитні
спілки та пенсійні фонди;

дотацій або субсидій, от�
риманих із державного або мі�
сцевого бюджету, державних
цільових фондів або в межах
благодійної, у тому числі гума�
нітарної чи технічної допомог,
що надаються таким неприбу�
тковим організаціям відпові�
дно до умов міжнародних до�
говорів, згода на обов’язко�
вість яких надана Верховною
Радою України, крім дотацій
на регулювання цін на платні
послуги, які надаються таким
неприбутковим організаціям
або через них їх отримувачам
згідно з законодавством, із ме�
тою зниження рівня таких цін. 

(Продовження в наступно�
му випуску «Сходин») 

Що таке непідприємницька (неприбутко�

ва) організація з точки зору закону?

ŒŒœœŒŒƒƒ¿¿““  ””¬¬¿¿ÕÕÕÕflfl
ÓÓÍÍÂÂÏÏËËıı  ‚‚ËË‰‰≥≥‚‚ ‰‰≥≥ˇ̌ÎÎ¸̧ÌÌÓÓÒÒÚÚ≥≥ ‚‚ ÕÕƒƒŒŒ

 Юрій ЛУК’ЯНЕЦЬ – консультант
з юридичних питань. Кон(
тактний телефон у Сумах: 211(
109. Час прийому: щосереди –
14.00–17.00. Місце прийому:
Суми, вул. Козацький вал, 2А,
економіко(правова фірма «Ка(
нон».

НА ЗАПИТАННЯ ВІДПОВІДАЄ ЮРИСТ
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У політичній науці на ос�
нові теорії «зацікавлених
груп», розробленій Арнольдом
Бентлі на початку ХХ сторіч�
чя, явище громадських органі�
зацій розглядають як «групи
людей, що впливають на про�
цес прийняття рішень із тих чи
інших питань, але не прагнуть
установити повний політич�
ний контроль над державою».
Якщо говорити про назви, то в
країнах розвиненої демократії
більш поширене використання
трьох термінів: неприбуткова,
недержавна, неурядова органі�
зація. Характерними власти�
во�стями таких організацій є
доб�ровільність, незалежність,
без�прибутковість і орієнто�
ваність на суспільне благо. 

Поняття третього сектору
у світі стало поширюватися не
дуже давно. Розподіл суспіль�
ства на три сектори дозволив
відокремити державні струк�
тури від бізнесу, а бізнес чи

прибуткові організації – від не�
урядових неприбуткових ор�
ганізацій, число яких стрімко
зростає по всій планеті.

Дослідники відзначають,
що неприбутковий сектор змі�
нює взаємини між державою
та громадянами і його вплив
поширюється далеко за межі
суто матеріальних послуг, які
вони надають, а зростання доб�
ровольчої діяльності є оз�на�
кою кризи довіри до здат�ності
уряду вирішувати соціа�льні
проблеми.

У демократичному суспі�
льстві громадські організації

відіграють подвійну роль. Вони
є невід'ємною умовою і не�
обхідною складовою позна�че�
ного Конституцією політич�но�
го процесу та формальної
політичної структури демок�
ратичної держави. Крім полі�
тичної діяльності, громадські
організації зобов'язані грати

важливу соціальну роль, що
полягає в захисті інтересів різ�
них соціальних груп, об'єд�
нанні людей, які діють «за інте�
ресами», прагненні до реа�
льних поліпшень у сфері своєї
відповідальності.

Український «третій сек�
тор» бере свій офіційний по�ча�
ток із червня 1992 року, коли
Верховна Рада прийняла За�
кон про об'єднання громадян.
Від�повідно до цього закону в
Ук�раїні утворені всі сучасні
полі�тичні партії і громадські
організації. Для успішної

діяль�ності будь�якої ук�
раїнської неурядової ор�
ганізації необхідне дотриман�
ня наступних критеріїв:

1. Чітко сформульовані і
зрозумілі завдання своєї діяль�
ності

2. Наявність цілісної кома�
нди професіоналів

3. Налагоджена система
управління 

4. Використання марке�
тин�гу в усіх видах діяльності

5. Чітке бачення майбут�
нього

6. Наявність кількох альте�
рнативних джерел фінансу�
ван�ня

7. Соціальна спрямова�
ність діяльності

8. Здатність швидкого реа�
гування на зміну умов середо�
вища

Виходячи з цього, варто
відзначити, що тільки неве�ли�
ка частина українських НДО
здатна на продуктивну
діяльність. Поки що україн�
ський «третій сектор» не пред�
ставлений належним чином в
органах державного уп�
равління, не утворив ні однієї
дійсно незалежної газети чи
іншого ЗМІ, не грає принципо�
вої ролі в житті українського
суспільства.

СУТНIСТЬ НДО
як структурної одиниці

третього сектору

«Сервісним центром для НДО», який діє при

мистецькому центрі «Собор» в рамках ре�

алізації проекту фонду «Євразія», підготовлено

до друку посібник «Менеджмент громадських

організацій». Пропонуємо увазі читачів один із

розділів нового видання, яке, на думку редакції,

не може не зацікавити лідерів громадських ор�

ганізацій і стане їм у нагоді.

НА ДОПОМОГУ ЛІДЕРАМ

ІНФОРМ�ВІТАЛЬНЯ

***
Наприкінці квітня в Українській ака�

демії банківської справи Міжнародний
студентський клуб «Global Action» та
Науковий сектор ініціативної молоді за
підтримки Адміністрації УАБС та
ММГО «Європейський молодіжний пар�
ламент «Україна» провели І Студентсь�
ку тематичну науково�практичну кон�
ферен�цію «Україна та Європейський
Союз». Мета заходу – залучити сту�
дентську молодь до вивчення та обгово�
рення сьо�годнішнього стану України на
шляху до ЄС, а також дослідити напря�
ми еко�номічної, правової, соціальної
політики щодо вступу нашої країни до
ЄС. Пла�нується видання збірника ма�
теріалів конференції, в роботі якої бра�
ли участь студенти всіх ВНЗ м. Суми.

***
У Центрі соціального партнерства

відбувся «круглий стіл» на тему: «Про�
блеми соціальної адаптації осіб, які по�
вернулися з місць позбавлення волі на
територію Сумської області». На засі�
дання запросили близько 30 осіб, в т.ч.
заступника директора обласного центру
соціальних служб для молоді; зас�туп�

ників начальників установ із со�ціально�
психологічної роботи; юрис�консульта;
представників міського цен�тру зайня�
тості та преси. У ході роботи обговорені
питання необхідності про�ведення
соціально�реабілітаційних захо�дів щодо
відновлення соціальної функції непо�
внолітніх та молоді, по закінченні стро�
ку ув’язнення, надання соціального су�
проводу в перевихованні, фінансуван�
ня програм надання середньої освіти
звільненим із місць позбавлення волі.

***
У м. Охтирка у приміщенні редакції

газети «Прапор перемоги» відбулося
засідання «круглого столу» на тему:
«Домашнє насильство. Шляхи вирі�
шення проблем». У заході, підготов�ле�
ному міським центром соціальних
служб для молоді, взяли участь пред�
ставники міськвиконкому, суду, духо�
венства, міськрайвідділу внутрішніх
справ, відділу освіти, медичних уста�
нов, обласної громадської організації
«Сумська ініціатива» та інші. Підсумком
роботи стало прийняття резолюції
«Шляхи вирішення проблеми домаш�
нього насильства».

***
У Центрі соціального партнерства

відбувся тренінг «Зв’язки з громад�
ськістю для НДО». Його учасники під
умілим керівництвом досвідчених тре�
нерів Мартіни Мюллер (Берлін, Ні�меч�
чина) та Алли Федорини (Суми) вивча�
ли принципи співпраці зі ЗМІ, етапи та
принципи розповсюдження інформації
про заходи, РR та спон�сорство, форму�
вання іміджу. Крім того, учасники – 23
представники НДО та засобів масової
інформації (радіо, те�лебачення, преса)
– разом складали прес�релізи, ділилися
досвідом щодо ор�ганізації та проведен�
ня прес�конферен�цій, презентацій, РR�
кампаній. Актуа�льність та практична
корисність тренін�гу, спосіб викладення
матеріалу трене�рами викликали підви�
щену зацікав�леність усіх присутніх та
побажання продовжити тренінг хоча б
ще на один день. Маємо надію, що на�
буті знання  стануть у нагоді всім при�
сутнім не на один день і забезпечать
ефективні й довготривалі зв’язки з гро�
мадськістю для успішного розвитку тре�
тього сектору в Сумській області та Ук�
раїні.



Наше гуманне, де�
мократичне, громадян�
ське і т. д. і т. п. суспі�
льство, яке має розга�
лужену систему дер�
жавних і недержавних
(громадських) органі�
зацій (у тому ряді і бла�
годійних), котрі займа�
ються проблемами інва�
лідів, часто залишає
людину один на один із
суворим життям. Іноді
тільки опіка рідних або
найближчих друзів (до�
бре, коли вони є!) до�
помагає  вижити, не
втративши відчуття
гідності і самоповаги.
Найскру�тніше дово�
диться твор�чим особи�
стостям, вра�зливі душі
котрих тонко реагують
на негаразди й скрути
свого стану. 

Мова піде про до�
сить відому в Сумах ще�
дро обдаровану ху�до�
жницю�аматорку Іри�ну
Гуртовенко, яка хоч і
бореться зі своєю
хворобою (має рідкісну
форму нервової пато�
логії – синдром Рейно,
що з роками усклад�
нюється), а все ж  зму�
шена обмежувати свої
контакти із зовнішнім
світом. 

У дитинстві Ірина
дивувала всіх широ�
тою інтересів та ба�
жанням відобразити
на папері бачене в
своїх складних бага�
тофігурних компо�
зиціях. Її потяг до
твор�чості стимулюва�
ли ба�тьки та підтри�
мували викладачі ди�
тячої ху�дожньої шко�
ли, серед яких з особ�
ливою лю�бов’ю до
дівчинки ста�вилась
Ольга Володи�мирівна
Солдатенко. Стиль ма�
лювання та художня
самобутність юної ми�
сткині сформувалися
досить рано. Здава�
лось, вона з ними про�
сто народилася.

Її твори – це чис�
ленні  густо «заселені»

людьми і предметами
сюжети, що  вражають
ритмікою й упорядко�
ваністю поліхромних
пло�щин, бо нагадують
різнобарвний калей�
доскоп. Траекторія
рухів у цих зображен�
нях вида�ється досить

складною: переважно
це доцентрові та відцен�
трові потоки. Часто в

смисловому центрі ком�
пози�цій художниця
розмі�щувала карусель,
що кружляла з дрібни�
ми діточками на кони�
ках під барвистим шат�
ром. Навіть ілюстрації
до казок Ірина розміщу�
вала сегментами нав�
коло центру, бо тільки
там міг існувати «ви�ну�
ватець» казкових по�дій
(наприклад, Олле Лу�
койє з різнокольоро�
вою парасолькою в ком�
позиції «Казки Андер�
сена»).

Ірину завжди ціка�
вили події суспільного
життя міста: ярмарки,
першотравневі демон�
страції,  піонерські збо�

ри, театральні вистави,
концерти тощо. Їм вона
віддала належне у своїх
яскравих розписах. 

Життя здавалося
суцільним святом.
Участь у міжнародних
виставках дитячої твор�
чості, перемоги на кон�

курсах, публікації в
журналі «Юний худож�
ник», закупка творів
Сумським художнім
музеєм та Канівським
музеємзаповідником

Тараса Шевченка.
Кілька років тому в

привітній залі Мисте�
цького центру «Собор»
пройшла персональна
Іринина виставка. Вже
сам вернісаж перетво�
рився на справжнє свя�
то мистецтва, в якому
взяли участь як відомі
художники міста, так і
літератори та музикан�
ти. Що найсильніше
вразило організаторів
виставки: протягом
усього часу її роботи се�
ред відвідувачів, які
жваво коментували
твори й робили почасти
«карколомні», вис�
новки, найбільше було
дітей. Саме тоді,

здається, хтось назвав
Ірину сумською
Марією Приймаченко.

Та вийшло так, як
часто буває в таких ви�
падках – про юний та�
лант поступово забу�
ли. Ірині треба було
входити в самостійне

життя, до якого вона, в
силу певних обставин,
не була готова. Та Іри�
на не зламалася, не оз�
ло�билася, не здалася.
Нав�чання у художньо�

му ви�щому навчально�
му зак�ладі дівчина про�
довжи�ти не змогла,
тож зай�нялася само�
освітою. За�кінчила за�
очно Мос�ковський на�
родний уні�верситет,
багато чита�ла, захопи�
лася пое�зією, фантас�
тикою. Са�ма почала
писати (на її вірші скла�
дено декілька пісень
для малят). А нещодав�
но закінчила  роман із
символічною назвою
«Звинувачуєть�ся лю�
дина», де в алего�ричній
формі висвіт�люються
екологічні та моральні
проблеми сьогодення. 

Отже, твір Ірини
Гуртовенко, людини з
талановитою душею,
написано. До речі,  він
отримав чимало
схвальних відгуків
професійних літера�
торів. Роман читали,
гортали, перекидали з
руки в руку представ�
ники різних держав�
них соціальних служб,
обіцяли допомогу. Од�
нак питання: хто ж ви�
дасть цей актуальний
твір? – залишається
відкритим.

Хоча, за великим
рахунком, справа не у
факті друкування рома�
ну «Звинувачується
лю�дина». За цим стоїть
ставлення державних
установ до інваліда з
дитинства, інваліда,
підкреслимо, таланови�
того. А до державних
установ апелюємо з
однієї причини – вони
обіцяли дівчині. Вони
сіяли зерно надії і самі
ж його затоптували. В
той же час на Сумщині
зареєстровано десятки
благодійних громад�
ських організацій і бла�
годійних фондів, які на�
вперебій твердять про
свої благородні справи.
Від декого з них була
навіть допомога – на
жаль, дуже мізерна.

На сьогоднішній
день МЦ «Собор», на�
перед знаючи, що заро�
бить на цьому купуку�
пезну синців, узявся за
підготовку роману до
друку. Потягнути цю
справу самотужки він
не зможе, тож і шукає
тих, хто хоче на цьому
набути соціальних
дивідендів.

Хто ж перейметься
проблемами життя і
творчості талановитої
особистості?..

Людмила

ФЕДЕВИЧ,

координатор

сервісного центру

для НДО регіону.
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