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Досвід редагування «Сходин», тобто особливої
уваги до діяльності громадських організацій
і висвітлення її в пресі, на радіо, телебаченні,
дозволив пересвідчитися – в переважної
більшості громадських організацій ефективне
співробітництво із засобами масової
інформації практично відсутнє.
Одна з головних причин – незнання «секретів»
успішного спілкування з журналістами.
Тож спробуємо розкрити деякі з них.
У п’ятому номері вісника
громадських організацій уже
йшлося про неохідність для
НДО проведення власної РR"
діяльності, тема співробітни"
цтва з пресою також розгляда"
лася. Але побіжно. Тепер –
більш конкретно.
Аксіоматично, що засоби
масової інформації мають ве"

нагадувати про себе людям
завжди.
Постійно
і
послідовно.
До речі, таку активну спів"
працю з мас"медіа професійні
піарщики називають «паблі"
сіті». Інформаційна взаємодія
базується як раз на тому, що
обидві сторони мають обо"
пільний інтерес: НДО заці"

РЕДАКТОРСЬКИЙ
ДАШОК

Василь ЧУБУР

ПЕРШИЙ КРОК –
НАЙВАЖЛИВІШИЙ
личезний вплив на свідомість
людей. Пересічний читач, як
правило, схильний цікавитися
тією чи іншою думкою, навіть
якщо ознайомився з нею на
газетному клаптику. Тому
більшу частину пиарівських
зусиль, зрозуміла річ, треба
витрачати на висвітлення дія"
льності громадської організа"
ції в ЗМІ. Але вкрай важливо
усвідомити, що ця робота стає
ефективною лише в тому
випадку, якщо вона є плано"
вою, системною і безперер"
вною.
Не менш важливо зрозумі"
ти й те, що преса не
зобов’язана першою дізнава"
тися про існування тієї чи ін"
шої НДО. І тому не варто
чекати, доки журналісти при"
йдуть до вас по інформацію.
Треба уявити оту безліч різно"
манітних подій, що відбува"
ються протягом одного дня в
соціумі (його офіційній, полі"
тичній, бізнесовій, культур"
ній, науковій, спортивній і т.д.
сферах), і не ображатися на
журналістів за неувагу, а
діяти. Керівникам і активістам
слід самим шукати контактів
із
мас"медіа,
першими
заявляти про свою організацію
пресі, а потім через неї

кавлена в поширенні пози"
тивної інформації про себе, а
преса – у новій інформації.
Єдиний мінус (який також
слід враховувати) у цьому
процесі: інформаційний меха"
нізм є фактично не контро"
льованим з боку НДО, оскіль"
ки вона не платить за розмі"
щення повідомлень про свою
діяльність, а відтак ЗМІ вико"
ристовують
(або
не
використо"вують)
їх
на
власний розсуд.
Може виникнути запитан"
ня: а як досягти взаєморо"
зуміння з пресою? Відповідь
дуже проста. Робота журна"
ліста полягає у пошуку цікавої
інформаціх. А у НДО така є.
Отже, щоб журналіст дізнався
про неї, треба самим зробити
перший крок. Може виник"
нути наступне запитання:
яким чином? І знову відповідь
нескладна. Треба встановити
особисті контакти з тими
жур"налістами, які працюють
у тій же сфері, в тій же
тематиці, що й НДО. А також
з тими, хто займається
випуском новин. Аби ближче
познайомитися з ними, можна
влаштувати для них «День
відкритих дверей» (сценарії
подібних заходів відомі).

За чашкою чаю або кави
людям сконтактувати завжди
легше, а якщо вдасться нала"
годити звичайні людські взає"
мини, то й розказати про ді"
яльність НДО, й показати її
результати, підтвердити їх ко"
нкретними
прикладами
значно зручніше. Треба вміти
подати свою інформацію,
довести, що вона буде цікавою
широкому читацькому загалу.
Звичайні, здавалось би дії, але
чомусь так рідко вдаються до
них ке"рівники і активісти
громадсь"ких організацій.
Після встановлення пер"
ших контактів і перших пуб"
лікацій – не можна заспокою"
ватися, розраховуючи, що далі
все піде накатаним шляхом.
Обов’язково треба запрошу"
вати представників мас"медіа
на всі заходи, які проводяться.
І не тільки у ролі спостерігачів
чи гостей, а й безпосердніх
учасників. Це дуже важливо,
бо позитивно впливає на став"
лення журналістів до органі"
зації в майбутньому. Дружбу з
мас"медіа слід цінувати. Про"
писні, як бачимо, істини, але
чомусь, повторюю, не так час"
то, як можна було б, зверта"
ються до них та cтавляють на
службу своїй НДО і справі
побудови громадянського сус"

пільства.
Декілька порад. Сподіва"
юсь – слушних.
Треба створити власну
базу даних (медіа"карту) тих
засобів масової інформації, з
якими НДО збирається пос"
тійно і послідовно співпра"
цювати. Ця база має містити
назву кожного видання, радіо"
чи телекомпанії, наклад або
обсяг мовлення, телефони та
адреси редакцій, імена та
прізвища
головного
редактора, його заступників,
провідних журналістів. На
перший пог"ляд, це суто
канцелярська,
не"творча
робота, але насправді вона
структурує певним чином
свідомість, нагадує про необ"
хідність постіного підтри"
мування необхідних контаків.
Перед проведенням варто"
го загальної уваги заходу ба"
жано написати прес"анон і
прес"реліз. Прес"анонс – спе"
цифічна форма запрошення
журналістів до участі в заході,
яке має деякі особливості. По"
перше, його пишуть так само,
як і прес"реліз, а в майбут"
ньому часі. По"друге, в кінці
його вказують точний час
початку заходу й адресу місця,
де він відбудеться. Прес"реліз,
нагадаю, повідомляє про по"
дію, що вже відбулася і є «за"
готовкою» майбутньої статті в
газеті. Додам, що призначення
прес"анонсу в тому, щоб заін"
тригувати працівників ЗМІ.
Для цього варто зазначити
найцікавіші моменти майбут"
нього заходу, але не розкри"
вати їх. Тоді він стане своєрід"
ною інформаційною «нажив"
кою», на яку може «клюнути»
преса.
І ще одна порада. Добре
якщо серед членів НДО знай"
деться гарний стиліст, тобто
людина, яка володіє навич"
ками роботи з різними текс"
тами, аби подавати інфор"
мацію для преси у вигляді
«готової до використання». По
багаторічному досвіду роботи
в ЗМІ знаю, що в такої ін"
формації значно більше шан"
сів бути використаною за при"
значенням.
Звичайно, і мас"медіа по"
винні йти назустріч різним
НДО, шукати і встановлювати
з ними контакти. Але це вже
хоча й не зовсім, але все ж
таки інша історія.
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Вміння налагодити потрібні
стосунки з депутатами обласної
та міських рад, керівниками різ"
них державних установ є одним
із тих стратегічних напрямів,

Прикладом плідної співпраці з органами
державної влади може слугувати діяльність
Сумського обласного осередку Всеукраїнської
спілки «Громадський парламент жінок України».

сфері. Під його патронатом
пройшов творчий вечір автора
бардівських пісень Ольги Ко"
заченко, ювілейний концерт у
Київський філармонії народної

ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ – ВЕЛИКА СИЛА
який дозволяє успішно вирішу"
вати завдання суто тактичного
характеру. Головна мета нашого
осередку цілком співпадає з
прагненнями його централь"ного
органу, і включає:
" всіляке сприяння пози"
тивним перетворенням у су"
спільстві, розвитку та ста"
новленню громадянського су"
спільства в нашій країні;
" захист законних соціа"
льних, творчих, культурних
та інших інтересів членів ук"
раїнського суспільства.
Більш конкретно мету ор"
ганізації можна охарактери"
зувати як триєдину, що вклю"
чає три взаємозалежні напрями
діяльності, а саме:
" розвивати у жіноцтва по"
літичну свідомість, аби розумі"
лись на виборчих технологіях,
розуміли призначення і особ"
ливості різних гілок влади;

практиці. Зокрема ж, брали ми
участь у громадських обгово"
реннях низки законопроектів.
Наприклад – «Про спрощену
систему оподаткування, обліку

Презентація Сумського осередку. В центрі – Катерина Ващук.

та звітності суб’єктів малого
підприємництва» (внаслідок чо"
го з’явилися дві статті в обла"
сних газетах). А в приміщенні
Верховної Ради обговорювали за
круглим столом проекти законів
про оподаткування, принципи

Благодійна акція в Сумському будинку дитини.

" навчити жіноцтво працю"
вати над законами, аби реалі"
зовували свій практичний дос"
від, свої знання у законотворчій
діяльності;
" висвітлити життя передо"
вих представниць жіноцтва, аби
вони стали прикладом для ін"
ших, врештірешт це також спри"
ятиме справі допомоги жінкам
та їх захисту.
Ми не раз могли пересвід"
читися, що рівність проголоше"
на у нас лише юридично, а прак"
тично жіноцтво змушене постій"
но відстоювати своє право на
рівність і вдається це, на жаль,
не завжди. Саме тому приді"
ляємо велику увагу не лише за"
конотворчим процесам, а й ефе"
ктивному використанні їх на

територіальним
відділенням
Асоціації платників податків Ук"
раїни, з іншими громадськими
жіночими організаціями.
Участь у різних семінарах та

державного контролю за діяль"
ністю суб’єктів господарюван"
ня, реформування освіти тощо.
Чимало пропозицій було надіс"
лано до Верховної Ради і після
обговорення тих чи інших зако"
нодавчих актів у нашому осе"
редку.
Неабияким
досягненням
стало створення в Сумах нав"
чально"методичного
центру,
який здійснює консультаційну
допомогу жінкам із різних пи"
тань – юридичних, медичних,
психологічних тощо. Потрібного
досвіду набули члени осередку,
ставши учасниками програми
«Формування активної стратегії
соціального партнерства на Сум"
щині», а також співпрацюючи з
Сумським гендерним центром,
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конференціях дала змогу не ли"
ше отримати необхідні знання, а
й зустрітися з цікавими і впли"
вовими людьми, серед яких і
Прем’єр"міністр України В.Яну"
кович, і спікер парламенту Ук"
раїни В.Литвин. Зокрема, під
час зустрічі з останнім були
обго"ворені такі важливі для
жіночих
громадських
організацій
питан"ня,
як
співпраця з органами дер"жавної
влади. З Прем’єр"міні"стром
делегати нашого осередку
спілкувалися під час предста"
влення ним проекту програми
діяльності Кабінету Міністрів
«Відкритість, дієвість, резуль"
тативність». Голова нашого осе"
редку Галина Кузьміна в своїй
доповіді звернула його увагу на
необхідність зниження собівар"
тості продукції, що залежить від
цін і тарифів на паливо й енерго"
носії, а ще на те, що науковцями
в Сумах уже розроблена відпо"
відна конкретна програма.
Активну діяльність веде осе"
редок і в суспільно"культурній

артистки України Аліни Вол"
кової, концерти в Сумській фі"
лармонії, присвячені 8 Березня
тощо.
За фінансової підтримки
членів осередку дитячий ан"
самбль танцю “Джерельце” з
Шостки взяв участь у V
Всеукраїнському дитячому
фестивалі “Чорноморські іг"
ри”, де став лауреатом і зай"
няв почесне друге місце у
номінації “Народний та"
нець”.
Ганна Борисівна Кузь"
міна – голова Сумського
відділення жіночого парла"
менту – ніколи не стоїть
осторонь проблеми виховання
дітей"сиріт. Спізнавши випробу"
вання долі, вона всім серцем
відчуває людську біль і завжди
готова прийти на допомогу. З
власної ініціативи, та об’єднав"
ши бізнесменів міста й уже чет"
вертий рік надає допомогу Сум"
ському будинку дитини: пральні
машини, телевізори, холодиль"
ники, відеомагнітиофони, спеці"
альні ігри для дітей"інвалідів
тощо. І, звичайно ж, жодне
свято не обходиться без фруктів
та цу"керок.
Далеко за межами Сумщини
знають про дитячу команду з
жіночого міні"футболу «Зоря»,
створену при нашому осередку.
У першості України минулого
року за цікаву гру названо її
«командою"відкриттям».
Такі акції та спільні свята
нікого не залишають байду"
жими.
Олена КРИВЕНКО,
координатор жіночого
парламенту.

Футзальна команда “Зоря”.
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Мистецьким центром «Собор» у рамках реалізації
проекту «Сервісний центр для громадських
оранізацій регіону» видано навчально*методичний
посібник «Страте*гічне планування для громадських
оранізацій», під загальною редакцією доцента
СумДУ О.Карінцевої. Видання підт*римане Фондом
«Євразія» за рахунок коштів, наданих Аген*тством
США з Міжнародного розвитку (USAID).
Подаємо для читачів «Сходин» один із розділів
методичного посібника.

збалансування потреб і пріори"
тетів. Коли організація має
чітко визначений курс, тоді во"
на буде мати можливість ор"
ганізувати власні дії належним
чином, а не просто реагувати
на проблеми після їх виникнен"
ня.
Планування і моніторинг
(відслідковування виконання)

НОВІ ВИДАННЯ ДЛЯ НДО

ПРО СТРАТЕГІЮ ПРИ ПЛАНУВАННІ
Процес визначення місії
при стратегічному плануванні
складається з установлення
доцільності існування ор"
ганізації, її призначення, ролі і
місця в ринковій економіці. У
закордонній літературі цей
термін називається корпора"
тивною місією чи концепцією
бізнесу. Він характеризує на"
прям у бізнесі, за яким ор"
ганізація орієнтується, виходя"
чи з ринкових потреб, характе"
ру споживачів, особливо"стей
продукції і наявності конку"
рентних переваг і бар’єрів.
У принципі можливі два пі"
дходи до встановлення цілей
організації. Суть першого до"
сить проста й добре відома фа"
хівцям з управління: встанови"
ти цілі, виходячи з досягнутого
рівня, додавши, скажімо, 2"3%
до цифр минулого року. Це так
званий метод «планування від
досягнутого».
Другий підхід до встанов"
лення цілей значно склад"
ніший, він припускає розподіл
процесу визначення цілей на
ряд послідовних кроків:
1. Визначення місії (філо"
софії).
2. Установлення довгостро"
кових загальних цілей на пла"
новий період
3. Визначення конкретних
цілей (завдань).
Вважається, що основна
пе"ревага такого покрокового
під"ходу в тому, що він змушує
ор"ганізацію осмислити, чого
вона бажає досягти і яким чи"
ном.
Місія – це поняття, що ві"
дображає призначення ор"
ганізації, її філософію (цей
термін
дослівно
означає
«відповідальне
завдання,
роль»). Місія допомагає визна"
чити, чим насправді зай"
мається організація: яка її
сутність, масштаби, перспек"

тиви
напряму
росту,
відмінності від конкурентів.
При цьому вона фокусує увагу
на споживачеві, а не на товарі,
тому що місія (фі"лософія) ор"
ганізації найчастіше визна"
чається з урахуванням ін"те"
ресів, нестатків і запитів. От"
же, визначення місії тісно
пов’я"зане з маркетингом і при"
пускає відповідь на запи"тання:
«Яку користь організація може
принести споживачам, досяга"
ючи при цьому більшого успіху
на ринку?».
Вважається, що формулю"
вання місії має бути яскравою,
лаконічною,
динамічною
конструкцією, зручною для
сприйняття (часто це буває
гасло) і відображати такі ас"
пекти:
1) коло потреб, що задо"
вольняються;
2) характеристика послуг
(продуктів) і її конкурентних
переваг;
3) перспективи розширен"
ня сфери діяльності.
Місія організації має вели"
ке значення для її комунікації
все"редині (дозволяє співробіт"
никам організації краще зрозу"
міти її діяльність, а керівникам
– мати довгострокові орієнти"
ри) і поза нею (сприяє доведен"
ню інформації до споживачів та
постачальників). У цьому скла"
дається двояке призначення мі"
сії – указати персоналу, спо"
жи"вачам визначений і зро"
зумілий напрям росту ор"
ганізації. Вибір вузької місії мо"
же призвести до того, що мож"
ливості діяльності НДО будуть
упущені.
Доцільність визначення
місії НДО. Деякі організації
настільки зайняті своїм вижи"
ванням, що воно стає їх місією.
А дійсні призначення і програ"
ма стають другорядними.
Планування – це спосіб

плану – найважливіше завдан"
ня правління. Мінімум сорок
від"сотків їхнього часу має бу"
ти від"ведено на цю функцію.
У сфері прибуткового сек"
тору чітко простежується не"
об"хідність планування: місія
прибуткової організації очевид"
на: отримання прибутку. У
сфері неприбуткового сектору,
де місії організацій спрямовані
на концепцію служити сус"
пільству, необхідність плану"
вання стає менш зрозумілою.
Прибуток, на відміну від сус"
пільно корисних вчинків, до"
сить легко вимірювати. Люди"
на, яка займається плануван"
ням у прибутковій організації
може застосовувати різно"
манітні способи отримання
прибутку і вираховувати їхню
відносну ефективність за
кількісними показниками. Ко"
ли ж та сама людина дивиться
в майбутнє неприбуткової ор"
ганізації, то може побачити, що
керівництво НДО навіть не
завжди однаково розуміє свою
місію. У той час, коли всі пого"
джуються, що організація має
служити суспільству, кожен
працівник бачить це по"своєму.
Наприклад, лікарня може виз"
начити свою місію як надання
якісної медичної допо"моги
суспільству, але кожен член
організації інтерпретує її по"
різному. Один працівник вва"
жає, що акцентувати слід на
якості послуг (досвідчені
лікарі, сучасне обладнання), а
інший вірить, що лікарня має
обслуго"вувати якомога більше
клієнтів, у тому числі тих, хто
не спро"можний заплатити за
лікування. Відсутність згоди у
визначенні місії – одна з про"
блем пла"нування неприбутко"
вої
організації.
Через
відсутність чітко сформульова"
ної місії в НДО, часто виника"
ють такі ситуації:

•
різні програми вияв"
ляються неузгодженими і робо"
та заходить у тупик;
• різні уявлення членів ор"
га"нізації про те, задля чого во"
на існує і що має робити, вик"
ли"кають конфліктні ситуації;
• недовіра організації через
невизначеність її планів на
май"бутнє;
• відсутність розуміння
вла"сної місії заважало плану"
ванню й організація не знала, в
якому напрямі рухатися далі.
Якщо керівництво і праців"
ники досягли згоди у формулю"
ванні місії, то вони мають обго"
ворити стратегію для її вико"
нання. Друга проблема – неуз"
годженість стратегій виконан"
ня місії організації. Ще однією
проблемою є визначення кри"
теріїв успіху й оцінка стра"
тегій. Для прибуткової ор"
ганізації вимірювання успіху
відносно просте – шляхом
аналізу фінансового балансу.
Для НДО успіх не тільки
складніше
виміряти,
й
складніше визначити. Кожна
організація має свій погляд на
успішність її функціонування,
залежно від того, яку роботу
вона виконує. Один член орга"
нізації вважає, що показником
успішної діяльності може бути
річний бюджет, другий – що
критерієм є кількість клієнтів.
А третя людина може назвати
показником реакцію в засобах
масової інформації.
Всі ці труднощі призводять
до того, що багато недержав"
них організацій відмовляються
робити стратегічний план.
Найти"повіші причини цього:
• планування потребує ба"
гато часу й зусиль, тоді як по"
точні проблеми забирають йо"
го;
• планування є досить до"
рогим – немає вільних грошей
у бюджеті для консультантів,
зустрічей та інших витрат;
• планування виснажує ор"
ганізаційну ініціативу – довго"
строкове планування не дозво"
ляє організації залишатися
відк"ритою і непередбачені об"
ставини можуть різко змінити
пріоритети діяльності.
Жоден із аргументів не є
ви"правданням. Є лише один
справедливий аргумент проти
планування – коли план роз"
роблено погано, то це не тільки
витрата часу, а й виснаження
сил керівництва, працівників
та іноді й інших людей.
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ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ В ІНТЕР’ЄРІ ДОБИ

СУМСЬКА МЕЛОДІЯ

Сумам, у плані “оспіваності”, поталанило либонь не менше,
ніж кількамільйонним столицям давно одемократичених держав.
І оспіваність ця не лише самодіяльна, що найчастіше буває в не"
мегаполісах, а професійна. Чи не найбільше для цього зробили
відомі митці: поет Микола ГРИЦЕНКО та співак і композитор
Валерій КОЗУПИЦЯ.
Твоча співпраця цих майстрів слова й ноти склалася давно.
Їхні твори, які виконує сам композитор, заслужили повагу серед
шанувальників сучасного українського мелосу. Ці пісні – про Су"
ми і сумчанок, про дитинство, – ставали переможцями
фестивалів “Боромля”, “Пісня року”, “Пісенний вернісаж”.
Вони часто звучать у Всеукраїнських ефірах.
– Кожна людина, – говорить Валерій Козупиця, – повинна
прагнути залишити після себе на землі щось прекрасне.
Створити щось значиме для наступних поколінь. Скажіть, хіба
не в цьому призначення істинного мистецтва? І щоб наше місто
Суми, про яке я завжди співаю з любов’ю і почуттям, було
оточене аурою духовності й творчості. Щоб цим була
одухотворена кожна мить нашого буття.
Це прекрасне творче кредо митець не лише проголошує, а й
утілює в життя. Сповідує – написанням прекрасної музики,
вико"нанням хороших пісень, волонтерськими виступами перед
дитячими й молодіжними аудиторіями. Загалом у співдружності
з різними поетами Валерій Козупиця написав не один десяток
пісень, які виконують народні артисти України Іван Попович,
Віктор Шпортько, Оксана Білозір, Віталій Білоножко, інші.
І хоча не може громадський діяч записати сольний компакт"
диск, а спонсорів негусто, все ж його пісні звучать. Ознайомтеся
чи не з найпопулярнішими. Можливо, й ви заспіваєте.

ЮНОСТІ ПОРА
Будили нас матусині слова:
“Вставай синочку, донечко – пора,
Вже сонце виростає зпід землі,
Вставайте соколяточка малі”.

Приспів:
А нам іще –
рости, рости, рости,
А нам іще –
цвісти, цвісти, цвісти,
А нас ще ждуть незвідані світи
І крила молодої висоти.

Які б шляхидороги не обрав,
В яких світах не зустрічав світанки –
Думками в рідні Суми повертав,
У старовинний затишок альтанки.

Приспів:
Сумські чарівні липи,
Як молоді дівчата...
«Ви – ніжні наречені», –
Тихенько їм скажу.
Сумські чарівні липи –
Мелодії початок.
Я аромат їх в серці
Своєму збережу.

Скажу собі і дітям предам:
Шануймо край,
де мати народила.
Тут солов’ям
так солодко в медах!..
Тут вперше ми зустрілись, моя мила.

Приспів.
Хай у житті всього, як у людей:
Бува негода після днів погожих –
Мені не буде краще так ніде,
Як в цьому місті, що на мене схоже.
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Приспів.

Яка красива матінказемля,
Її зелені луки і поля,
Ми теж її росточки молоді,
Ми землю возвеличемо в труді.

Приспів.
Ми України доньки і сини,
Нехай повік не буде в нас війни,
Хай нива колоситься золота
На многії, щасливії літа.

Приспів.

6
НА ЗАПИТАННЯ ВІДПОВІДАЄ ЮРИСТ
Що таке непідприємницька (неприбуткова)
організація з точки зору закону?
(Закінчення. Початок у
“Сходинах” №5 і №6.)

Комунальний
податок
Декретом Кабінету Мі"
ністрів України від 20.05.93 р.
№ 56"93 «Про місцеві податки і
збори» встановлено, що всі
підприємства та організації
сплачують комунальний пода"
ток (далі – Декрет № 56"93).
Водночас ст. 15 Закону Ук"
раїни «Про систему оподатку"
вання» у редакції Закону Ук"
раїни від 18.07.97 р. № 77/97"
ВР (далі – Закон № 77) кому"
нальний податок віднесено до
місцевих податків і зборів

надавати відстрочки в сплаті
місцевих податків та зборів».
Тобто, відповідно до ст. 18
цього Декрету, місцева влада
самостійно видає документи,
що регулюють це питання.
Отже, для визначення суми
такого податку необхідно ке"
руватися положеннями, вида"
ними на місцях.
Відповідно до цієї ж статті
18, місцева влада може взагалі
звільнити підприємства, уста"
нови та організації, в тому
числі і неприбуткові, від спла"
ти такого податку.
Крім того, статтею 15 Дек"
рету № 56"93 визначено: дер"



Юрій ЛУК’ЯНЕЦЬ – консультант
з юридичних питань. Кон8
тактний телефон у Сумах: 2218
080. Час прийому: щосереди –
14.00–17.00. Місце прийому:
Суми, вул. Козацький вал, 2А,
економіко8правова фірма «Ка8
нон».
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(обов’язкових платежів).
Відповідно до згаданого
Декрету, комунальний податок
справляється з юридичних
осіб, крім бюджетних установ,
організацій, планово"дотацій"
них та сільськогосподарських
підприємств. Його граничний
розмір не повинен перевищу"
вати 10 відсотків річного фон"
ду оплати праці, обчисленого
виходячи з розміру неоподат"
ковуваного мінімуму доходів
громадян. Тобто річний фонд
оплати праці, вирахуваний із
розміру неоподатковуваного
мінімуму (17 грн.), множиться
на процент, що не перевищує
цифри 10. Статтею 18 Декрету
№ 56"93 органам місцевого са"
моврядування надано право
самостійно встановлювати цей
процент, але в межах, що не
перевищують 10.
Відповідно до згаданої
статті: «Органи місцевого са"
моврядування
самостійно
встановлюють і визначають
порядок сплати місцевих по"
датків і зборів відповідно до
переліку і в межах установ"
лених граничних розмірів ста"
вок. Органи місцевого само"
врядування в межах своєї ком"
петенції мають право запро"
ваджувати пільгові податкові
ставки, повністю відміняти
окремі місцеві податки й збори
або звільняти від їх сплати
певні категорії платників та

жавні установи й організації
звільнено від сплати такого по"
датку. А до неприбуткових
організацій належать, зокрема,
органи державної влади Украї"
ни, органи місцевого самовря"
дування, створені ними уста"
нови або організації, що утри"
муються за рахунок коштів
відповідних бюджетів.
Отже, всі інші неприбутко"
ві організації, якщо вони не зві"
льнені рішенням місцевих рад,
сплачують комунальний пода"
ток на загальних підставах.

Податок із власників
транспортних засобів
та інших самохідних
машин і механізмів
Відповідно до ст. 14 За"
кону № 77, податок з власників
транспортних засобів та інших
самохідних машин і механіз"мів
належить
до
загально"
державних податків і зборів
(обов’язкових платежів).
Платниками такого подат"
ку, відповідно до Закону Ук"
раїни «Про податок із влас"
ників транспортних засобів та
інших самохідних машин і
механізмів» у редакції Закону
України № 75/97"ВР від
18.02.1997 р. (далі – Закон №
75) є підприємства, установи
та організації, які є юри"
дичними особами, іноземні
юридичні особи, а також
громадяни України, іноземні

громадяни та особи без гро"
мадянства, які мають зареєст"
ровані в Україні, згідно з чин"
ним законодавством, власні
транспортні засоби, що є об’є"
ктами оподаткування (ст. 1).
Визначення об’єктів обк"
ладання транспортним подат"
ком дано у ст. 2 Закону № 77.
Цим Законом встановлено
пільги з транспортного подат"
ку для деяких категорій плат"
ників. Щодо неприбуткових
організацій, то, відповідно до
ст. 4 Закону № 77, від сплати
податку звільняються навчаль"
ні заклади, які повністю фі"
нансуються з бюджетів, сто"
совно навчальних транспор"
тних засобів, за умови викори"
стання їх за призначенням.
Отже, висновок – усі інші
неприбуткові організації спла"
чують транспортний податок.
Ставки податку встановлено
ст. 3 Закону № 77.

Плата (податок)
за землю
До загальнодержавних по"
датків і зборів, відповідно до ст.
1 Закону № 77, належить і
податок за землю, так званий
земельний податок.
Відповідно до ст. 2 Закону
України «Про плату за землю»
у редакції Закону України №
378/96"ВР від 19.09.1996 р.
(далі – Закон № 378) викори"
стання землі в Україні є плат"

ним. Плата за землю справ"
ляється у вигляді земельного
податку або орендної плати, що
визначається залежно від
грошової оцінки землі.
Платником за землю є вла"
сник землі і землекористувач,
у тому числі орендар. Згідно зі
ст. 5 об’єктом плати за землю є
земельна ділянка, яка пере"
буває у власності або корис"
туванні, у тому числі на умо"
вах оренди.
Законом № 378 визначено
категорії пільговиків зі сплати
земельного податку. До таких
пільговиків з категорії непри"
буткових належать:
" заповідники;
" вітчизняні дослідні гос"
подарства науково"дослідних
установ і навчальних закладів
сільськогосподарського профі"
лю та професійно"технічних
училищ;
" органи державної влади та
органи місцевого самовря"
дування;
" органи прокуратури, зак"
лади, установи та організації,
які повністю утримуються за
рахунок бюджету;
" спеціалізовані санаторії
України для реабілітації хво"
рих згідно зі списком, затвер"
дженим Міністерством охоро"
ни здоров’я України;
" дитячі санаторно"курортні
та оздоровчі заклади України;
" громадські організації ін"
валідів України;
" вітчизняні заклади куль"
тури, науки, освіти, охорони
здоров’я, соціального забезпе"
чення, фізичної культури та
спорту;
" зареєстровані релігійні та
благодійні організації, що не
займаються підприємницькою
діяльністю.
Але є винятки з правил.
Коли неприбуткова організа"
ція"пільговик зі сплати земе"
льного податку передає в орен"
ду об‘єкт – земельну ділянку,
будинок, споруду тощо – «не"
пільговій» організації, такий
податок сплачується на загаль"
них підставах та в повному
розмірі. Адже, як було сказано
раніше, відповідно до ст. 5
Закону № 2536 платником за
землю є не тільки власник
землі, а й землекористувач, у
тому числі орендар.
(В наступних випусках
газети буде вміщено відповіді
юриста на запитання
читачів)
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На початку червня Бю
ро Президії Правління То
вариства Червоного Хрес
та України (ТЧХУ) прий
няло постанову про підго
товку до проведення у
2004 р. щорічної Всеук
раїнської благодійної акції
«Милосердя», яка стартує
1 серпня.
Мета акції – привернути
увагу суспільства до проблем
людей похилого віку, інвалі"
дів, самотніх непрацездатних
громадян, надати підтримку
найбільш соціально незахи"
щеним верствам населення.
Постанова передбачає прове"
дення комплексу заходів по
збору коштів, продуктів хар"
чування, медикаментів, одягу,
засобів гігієни, а також вис"
вітлення ходу акції в ЗМІ, те"
матичних виданнях, на бри"
фінгах та залучення активістів
і спонсорів.
Для координації дій на Су"
мщині розпорядженням вико"
нувача обов’язків голови об"
ласної ТЧХУ створено робочу
групу, до якої ввійшли: В.І.Ве"

СЬОГОДЕННЯ

КРИТЕРІЙ
МИЛОСЕРДЯ –

конкретна справа
ликоцький (в.о. заступника го"
лови), Л.Л.Дворник (голов"
ний бухгалтер), А.А.Моска"
ленко (керівник патронажної
служби), Л.С.Ільгова (голова
Тростянецької районної орга"
нізації), О.М.Агеєва (рефе"
рент).
Розроблено план заходів,
серед яких:
" підготовка списків оди"
ноких громадян похилого віку
та карти бідності; створення
банку даних набувачів гума"
нітарної допомоги;
" удосконалення та розши"
рення взаємодії обласної орга"
нізації ТЧХУ з закладами охо"
рони здоров’я, службами соці"
ального захисту населення, ве"
теранськими та молодіжними

організаціями, фондами і бла"
годійними структурами як по
проведенню акції, так і
відкритті пунктів першої ме"
дичної допомоги у віддалених
селах та хуторах;
" проведення круглих сто"
лів із запрошенням меценатів,
керівників підприємств, які
відгукнулися на акцію;
" вшанування найактивні"
ших спонсорів тощо.
Не залишити людину нао"
динці з бідою – саме в цьому
вбачає
своє
покликання
ТЧХУ. Сумська обласна ор"
ганізація запрошує трудові ко"
лективи, підприємства та коо"
перативи, діячів науки і куль"
тури, гро"мадські, молодіжні,
релігійні організації й усіх гро"

мадян взяти участь у цій благо"
родній справі. Це може бути:
" грошова або інша мате"
ріальна допомога;
" організація доброчинних
концертів, спектаклів, конкур"
сів, аукціонів, виставок;
" безкоштовна дача крові
для врятування життя важко"
хворих, жертв аварій і ката"
строф;
" співробітництво зі Служ"
бою милосердя Товариства в
організації догляду за інвалі"
дами та самотніми хворими по"
хилого віку.
Більш детально дізна+
тися про акцію і мож+
ливість участі в ній можна
в облас+ному комітеті Чер+
воного Хреста, який знахо+
диться за адресою: м. Суми,
вул. Хо+лодногорська, 41.
Телефон 27+00+13.
Пам’ятаймо: якщо кожен
із нас зробить хоч маленький
внесок у скарбничку добрих
справ, милосердя на Землі ста"
не більше.

Вікторія ФЕСЕНКО,
студентка СумДУ.

ЩО ТАКЕ ПРОФСПІЛКА?

Кожен із нас у поняття «профспілка»
вкладає своє розуміння. Скільки людей,
стільки і думок. Все ж таки всіх можна
умовно поділити на дві групи.
Перша група, і вона переважаюча,
розуміє профспілку як благодійну орга8
нізацію, яка щось час від часу виділяє і
розподіляє за принципом, виголошеним
ще Ільфом і Петровим: «Пиво тільки чле8
нам профспілки». Такий стереотип сфо8
рмований, і небезпідставно, в часи, коли
профспілки були школою комунізму і від
членства в організації залежали не тільки
лояльність влади й адміністрації, а також
виплати по листам непрацездатності,
отримання путівки тощо. Тобто принцип
«пиво тільки...» зберігався державою у
вигляді пільг і вигод. На сьогодні такі
відносини між державою і громадянами
законодавчо ліквідовані. Членство в
профспілках у чинному законодавчому
полі аж ніяк не впливає на забезпечення
державним соціальним страхуванням
(оплата лікарняних листів, путівок на
лікування та оздоровлення, надання
матеріальної допомоги тощо). Цими де8
ржавними соціальними гарантіями за8
безпечуються не члени профспілки, а
наймані працівники, які знаходяться в
законних трудових відносинах із робото8
давцем. І черговість забезпечення дер8
жавними соціальними гарантіями не
повинна залежати від належності або
неналежності до профспілки. Але понят8
тя, закладені в нашу свідомість радян8
ською системою, живуть і спрацьовують
за інерцією мислення. Як говорив один
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відомий персонаж роману М.Булгакова
«Собаче серце» професор Преобра8
женський: «Розруха не в державі – роз8
руха в головах».
Друга група громадян, а їх меншість,
ознайомившись із історією світового
профспілкового руху та усвідомивши
сутність профспілкової ідеї, прийшла до
висновку – профспілка повинна бути не
благодійною організацією, а в першу че8
ргу – інструментом самоорганізації та
самозахисту, школою соціального прог8
ресу найманих працівників. Ті, хто це ус8
відомлює і приймає як поштовх до дії,
завжди повинні пам’ятати, що соціаль8
ний прогрес – це не результат стихійного
розвитку, а постійна мобілізація сил і
ресурсів у боротьбі за нього всіх тих, хто
зацікавлений у соціальному розвиткові.
На підставі цього усвідомлення утворю8
ються і стверджуються демократичні
профспілки знизу самими найманими
працівниками, які звільнилися від заста8
рілих стереотипів, понять, звязків із
владною номенклатурою. Утворення та8
ких самоврядних, самодостатніх низо8
вих структур є гарантією побудови демо8
кратичного громадянського суспільства,
структуризації широкого загалу найма8
них працівників.
Сила впливу громадян на діяльність
владних структур (в тому числі і пра8
цедавців) у демократичному суспіль8
стві, до якого ми прагнемо, залежить у
першу чергу від спроможності найма8
них працівників об’єднати, сформувати
та реалізувати своє волевиявлення че8

рез власні організації, ними ж створені й
контрольовані. Силі капіталу наймані
працівники мусять протиставляти влас8
ну силу – єдність, дієвість, організова8
ність, солідарність. Тільки на таких рів8
носильних умовах працедавці будуть
змушені приймати умови оплати праці
найманих працівників за столом перего8
ворів.
Ті працівники, які бажають стояти ос8
торонь накопичення такої соціальної
сили людей найманої праці в надії бути
«лояльними» та «благонадійними» у
працедавців, не тільки самі зневірю8
ються у своїх можливостях вливати на
відносини з власниками8працедавця8
ми, але й готують ще гірші соціальні
умови майбутнім поколінням, які прий8
дуть на їхні робочі місця. Тобто, бай8
дужість та пристосуванство до реалій
життя кожного особисто в цій сфері від8
носин незворотньо веде до зменшення
соціальних гарантій, деградації соціа8
льного прогресу суспільств.
Тому профспілки як організації най8
маних працівників, утворені самими пра8
цівниками, мають виключно важливе
значення в побудові правового демокра8
тичного соціально справедливого суспі8
льства. Такі профспілки можна назвати
не тільки школою виживання окремих
працівників, але й системою виживання
суспільства в цілому.
О.В.ТКАЧЕНКО,
голова вільної профспілки працівників
ВАТ «НВО ім. М.В.Фрунзе».

8
Нинішнього року, як ніко"
ли, виставкова діяльність МЦ
«Собор» присвячена дітям.
Розпочалося з акції «Мистецт"
во не має меж», проведеної за
ініціативи виконавчого дирек"
тора громадської організації
«Благодійний фонд «Росток»
О.Є. Кисіль для дітей із обме"
женими фізичними можливос"
тями. Учасники – учні зага"
льноосвітніх шкіл міста й
спеціалізованих шкіл"інтерна"
тів, вихованці центрів медико"
соціальної реабілітації дітей"
інвалідів та інших установ –
показали свої таланти в музич"
ній і літературній творчості, а
також – образотворчому та де"
коративно"ужитковому мисте"
цтві. Доброзичливе, але спра"
ведливе журі високо оцінило
здібності юних талантів та
вміння їхніх педагогів розпіз"
нати й підтримати обдарова"
них дітей.
Отже, практика співпраці з
громадськими та державними
установами по організації вис"
тавок дитячої творчості вияви"
лася вдалою. В подальшому во"
на мала продовження, але вже
у співпраці з іншими ор"
ганізаціями, та й з іншою ме"
тою. Хоча незмінним лишило"
ся основне завдання таких вис"
тавок – стимулювати твор"
чість дітей, розкривати їхні по"
тенційні можливості, розвива"
ти естетичне ставлення до
дійсності, прищеплювати лю"
бов до прекрасного.
Так, свій оригінальний за"
дум втілили у березні 2004 ро"
ку організатори щорічної вис"
тавки «Барви дитинства» – мі"
ський відділ народної освіти

спільно з Сумським художнім
музеєм та мистецьким цент"
ром «Собор». Окрім уже звич"
ної загальної виставки, яка
традиційно влаштовується в
дитячих позашкільних закла"
дах, продемонстровані твори
найталановитіших учнів зага"
льноосвітніх шкіл міста, пере"
можців конкурсу дитячої твор"
чості, у престижній виставко"
вій залі мистецького центру.
Представлено по десять творів
десяти юних художників, котрі
працюють у різних видах і жан"
рах образотворчого мисте"
цтва. Серед цих, без сумніву,
обдарованих дітей журі особ"
ливо відзначило малюнки Бог"
дана Товстого за їх безпосе"
редність, увагу до деталей та
бездоганну кольорову гаму.
Дипломи лауреатів юним ху"
дожникам вручала постійна

попечителька цих виставок
В.І. Бочарова, відмінник наро"
дної освіти, заслужений учи"
тель України. Цікавим виявив"
ся той факт, що виставку від"
відала рекордна кількість ша"
нувальників дитячої творчості.
І це були не тільки учні тих
шкіл, пердставники яких зас"

Тетяна Телухіна, м. Лебедин

«СХОДИНИ»
Вісник громадських організацій Сумської області

Віталій ЗОЛОТАРЬОВ, м. Охтирка:
“Я колись повернусь”

лужили на окреме експону"
вання у МЦ «Собор», але й по"
ціновувачі мистецтва майже з
усіх навчальних закладів Сум.
Не менш людною вияви"ла"

ся виставка «Всесвіт очима ди"
тини», яка щорічно ініцію"
ється міським Центром соці"
альних служб для молоді (ке"
рівник – Г.І. Пахомова). В тра"
вні цього року вона розгорну"
лася в МЦ «Собор» і присвя"
чена темі: «Моя сім’я – моя
Україна». До участі, як
завжди, були запрошені всі ба"
жаючі.
Цього
разу
до
постійних екс"понентів виста"
вок – Сумського вищого учи"
лища мистецтв і культури ім.
Д. Бортнянсько"го, Палацу
дітей та юнацтва, Вере"
тенівської школи"інтерна"ту,
Сумської загальноосвіт"ньої
допоміжної школи, НВК №29,
Садівської ЗОШ та ін. –
приєдналися дитяча художня
школа, дитячий будинок сімей"
ного типу Москаленків, ЗОШ
№5, гімназія №1 та ін. На сті"
нах зовсім не було вільного мі"
сця, але виставлені всі бажа"
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ючі. І знову – шквал відвіду"
вачів, свої кумири й нові іме"
на. Особливою популярністю
користувалися твори наймен"
ших митців, вихованців худо"
жниці"педагога Галини Ходи"
ко, а також рушник «Козаць"
кий», вишитий дванадцяти"
річною Ганною Азаренковою,
ученицею НВК №29.
Тож не дивно, що і до
Міжнародного дня захисту
дітей МЦ «Собор» представив
дитячі шедеври. Спільно з гро"
мадськими організаціями з
Тростянця, Охтирки та Лебе"
дина організована виставка
творчих робіт учнів загально"
освітніх і спеціалізованих шкіл
цих міст – учасників кон"курсу
на тему «Яким я бачу май"
бутнє нашого міста». Крім ма"
люнків, були представлені та"
кож реферати і літературні
твори, в тому числі й вір"шо"
вані. Наприклад, Таня Теп"
лухіна, учениця 6"А класу НВК
№ 7 з Лебедина підписує свій
малюнок так:
Я бачу наше місто
Чудовим, наче рай.
Виблискує намистом
Музичний водограй!
Діти мріють завжди, навіть
у такі прагматичні часи, як
наш. І хто зможе їм це забо"ро"
нити або переконати в немо"
жливості здійснення їхніх пра"
гнень?.. Нам, дорослим, треба
тільки не заважати їм, а по
можливості – й допомогти.
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