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1. Поняття  «громадське управління» та суб'єкти громадського управління. 

 

Управління – це діяльність, що спрямовує і регулює суспільні відносини.  

Управління – це властивість, що внутрішньо притаманна суспільству на будь-якому етапі 

його розвитку, оскільки серед об’єктивних законо- мірностей його існування і розвитку є 

потреба постійного впорядкування, тобто впливу на нього. Саме управління і здійснює такий 

вплив. Зрештою виникнення владних відносин у суспільстві було неминучим, оскільки завжди 

виникає потреба в організації управління.  

До переваг громадського управління належать: незалежність дій органів самоврядування в 

спільному управлінні; широка соціальна основа участі громадськості в співуправлінні і 

діяльності різних сфер діяльності; практика відкритих і публічних обговорень і ухвалення 

рішень; заохочення ініціативи; урахування думки меншості.  

Головним завданням державно-громадського управління є забезпечення діалогу структур 

державного управління з органами громадського самоврядування, установлення рухомої 

рівноваги між державним регулюванням та процесами самоорганізації, що відбуваються в 

різних сферах діяльності. Крім того, завданнями громадського управління є реалізація 

законодавчо визначених прав учасників і суб’єктів громадського управління; демократизація 

державного управління в різних сферах; задоволення потреб та інтересів учасників; розвиток 

узгоджувальних механізмів розв'язання суперечностей і конфліктів між усіма суб'єктами. 

 Важливим є й те, що в управлінській системі не налагоджений постійний зворотний 

зв'язок із суспільством. Тому на сьогодні спостерігається в цілому монопольне ставлення 

держави до управління різними сферами. 

Громадське управління, як правило, не підкріплюється примусовою силою держави в 

обсязі, характерному для державного управління. Діяльність основної маси недержавних 

організацій має головним чином морально-організаційний характер. Відмінності між 

державним і громадським управлінням не перешкоджають зростаючій взаємодії органів 

держави і громадських організацій.  

Громадська участь у формуванні та реалізації державної політики може вважатися 

ефективною лише тоді, коли озвучені громадянами проблеми починають безпосередньо 

розв’язуватися за їхньої участі у процесі прийняття рішень. 

Суб'єктами громадського управління виступають недержавні утворення. До них належать 

різні самоврядні структури та їхні органи. Вони виступають як суб'єкти публічного управління 

виключно від свого імені тільки для вирішення питань, що визначені їх статутними 

документами.  

Одним із видів контролю за діяльністю органів державного управління і місцевого 

самоврядування є громадський контроль(управління).  

Громадський контроль — один з видів соціального контролю, який здійснюється 

об'єднаннями громадян та самими громадянами. Він є важливою формою реалізації демократії 

і способом залучення населення до управління суспільством та державою. 

Згідно з Конституцією України «громадяни мають право брати участь в управлінні 

державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути 



обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування». Така 

конституційна норма передбачає як у теоретичному, так і в практичному контексті громадський 

контроль за органами державного управління і місцевого самоврядування. 

Суб'єктами громадського управління (контролю) є: 

- громадські об'єднання і політичні партії; 

-  професійні спілки, молодіжні та інші громадські організації; 

-  органи самоорганізації населення; 

-  трудові колективи; 

-  збори громадян за місцем проживання, а також окремі громадяни. 

Громадський контроль як засіб забезпечення законності в діяльності органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування суттєво відрізняється від інших видів контролю. Ця 

відмінність полягає насамперед у тому, що всі суб'єкти громадського контролю виступають від 

імені громадськості, а не держави. їх контрольні повноваження зазвичай не мають юридично 

владного змісту, а рішення за результатами перевірок мають, як правило, рекомендаційний 

характер. Характерною рисою громадського контролю є запобігання порушенням у сфері 

державного управління за допомогою засобів суспільного впливу. 

Об'єктом громадського управління (контролю) є діяльність органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування. 

Місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування та правоохоронні органи 

повинні надавати всіляку допомогу та підтримку у створенні громадських формувань з охорони 

громадського порядку.  

Своє право контролю над державними інституціями громадяни реалізують через 

різноманітні громадські об'єднання, що створюються на основі Закону України «Про об'єднання 

громадян». Об'єднанням громадян є добровільне громадське формування, створене на основі 

єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод. Незалежно від назви 

(рух, конгрес, асоціація, фонд, спілка тощо) об'єднання громадян відповідно до Закону України 

«Про об'єднання громадян» визнається політичною партією або громадською організацією. 

Для здійснення цілей і завдань, визначених у статутних документах, зареєстровані об'єднання 

громадян користуються правом: 

—  виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових і немайнових прав; 

— представляти і захищати свої законні інтереси та інтереси своїх членів у державних та 

громадських органах; 

—  брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації 

тощо); 

—  одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, 

необхідну для реалізації своїх цілей і завдань; 

—  вносити пропозиції до органів влади й управління; 

—  розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі; 

—  засновувати засоби масової інформації. 

У порядку, передбаченому законодавством, політичні партії також мають право: 

— брати участь у виробленні державної політики; 



— брати участь у формуванні органів влади, представництва в їх складі; 

—  доступу під час виборчої кампанії до державних засобів масової інформації. 

 Основним методом громадського контролю є перевірка виконання вимог чинного 

законодавства та прийнятих рішень на підконтрольних об'єктах. Вона може здійснюватись як 

самостійно, так і разом з органами державного контролю. За результатами перевірок на підставі 

складених при цьому протоколів та актів громадські організації інформують відповідні 

державні органи про виявлені правопорушення. 

 

2. Роль статутних документів в управлінській діяльності суб’єктів громадського 

управління 

Громадська організація – це громадське об’єднання, засновниками та членами якого є 

фізичні особи, що об’єдналися для задоволення та захисту своїх законних соціальних, 

економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних 

інтересів. 

Основним нормативно-правовим актом, що закріплює правові та організаційні основи 

функціонування громадських організацій є Закон України «Про громадські об’єднання», який 

набув чинності 1 січня 2013 року. 

Громадське об’єднання за організаційно-правовою формою утворюється як громадська 

організація (засновниками та членами можуть бути виключно фізичні особи) або громадська 

спілка (засновниками якої є юридичні особи, а членами можуть бути юридичні та фізичні 

особи). Громадське об’єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або 

без такого статусу. 

Статут громадської організації – важливий основоположний документ. Статут містить 

повну інформацію щодо конкретної організації або спілки. Найголовніше, що треба знати про 

статут громадської організації це те, що цей документ є обов’язковим для організації (спілки), 

що планує здійснювати свою діяльність зі статусом юридичної особи. Для громадської 

організації без статусу юридичної особи статут може бути зареєстрований виключно за 

бажанням засновників. Статут є базовим документом, оскільки містить цілий комплекс 

різноманітних даних щодо створюваної громадської організації. Тому не дивно, що на практиці 

так часто постають питання щодо того, які ж існують вимоги до установчого документу 

організації та які відомості він має містити. 

Чинне законодавство України, а саме стаття 11 Закону «Про громадські об’єднання» містить 

основні вимоги, що висуваються державою до статуту громадської організації. Статут 

громадської організації має враховувати і цілий ряд особливостей та нюансів, характерних саме 

для неприбуткових установ. Багато з них залежать від того, чи буде конкретна організація 

здійснювати свою діяльність зі статусом юридичної особи, або ж без нього.  

Згідно українського законодавства громадська організація, яка не є юридичною особою, 

вправі не затверджувати статут. Якщо ж таке бажання у засновників є – статут розробляється і 

має містити наступну інформацію про громадську організацію: найменування громадської 

організації та в разі наявності – скорочене найменування; мету (цілі) та напрями діяльності 

організації; порядок набуття і припинення членства в організації, права та обов’язки членів; 

повноваження керівних органів громадської організації, порядок їх формування та зміни 

складу, термін повноважень, а також порядок визначення особи, уповноваженої представляти 



громадську організацію; порядок внесення змін до статуту; порядок прийняття рішення щодо 

саморозпуску або реорганізації громадської організації.  

Якщо ж організація приймає такий статус, її статут матиме більш розширений зміст і, окрім 

перерахованих вище, має обов’язково включати ще і наступні відомості: періодичність засідань 

керівних органів організації і процедуру прийняття ними рішень; порядок звітування керівних 

органів громадської організації перед її членами (учасниками); процедуру оскарження рішень, 

дій, бездіяльності керівних органів громадського об’єднання та порядок розгляду скарг; 

відомості про джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна 

громадської організації; порядок створення, діяльності та припинення діяльності відокремлених 

підрозділів громадського об’єднання (у разі їх створення); порядок прийняття рішення щодо 

використання коштів громадської організації та іншого майна, що залишилося після 

саморозпуску. Інші відомості, що можуть міститися у статуті організації. Перераховані вище 

дані є обов’язковими для внесення у структуру статуту громадської організації. Без їх чіткого 

зазначення такий документ наврядчи успішно пройде процедуру державної реєстрації.  

Якщо мова йде про молодіжну або дитячу громадську організацію, у статуті визначається 

конкретний вік, з досягненням якого особи можуть стати її членами. 

Цілі та завдання діяльності громадської організації, за умови, що вони не суперечать 

законодавству України, так само можуть носити найрізноманітніший характер. Що стосується 

відокремлених підрозділів громадської організації, то відомості щодо їх утворення і порядку 

здійснення ними діяльності слід також зазначати у статуті організації.  

Статут громадської організації є надзвичайно важливим установчим документом, підходити 

до підготовки якого слід комплексно та кваліфіковано.  

 

Державна реєстрація громадської організації здійснюється на підставі Закону України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» 

та скошлається з наступних етапів: 

1) Підготувати Статут організації 

2) Провести установчі збори засновників 

3) Підготувати пакет документів 

4) Подати документи 

5) Отримати відповідь 

  

Підготувати Статут організації 

Статут - це основний документ, який визначає, як буде здійснюватися діяльність 

громадськї організації. Законодавство України має ряд вимог до статутів громадських 

організацій, які прописані в статті 11 Закону України "Про громадські об'єднання" та ст.133.4 

Податкового кодексу України.  

  

 Провести установчі збори засновників 

Для створення нового громадського об'єднання повинно бути мінімум 2 засновники. 

Для громадської організації це фізичні особи, які досягли 18 років, для молодіжної чи дитячої - 

14 років. 

На установчих зборах необхідно визначити: 

-  Назву. Назва має бути викладена державною мовою. 

-  Організаційно-правову форму 

-  Керівні органи 

-  Місцезнаходження об'єднання 

-  Відповідальну за реєстрацію особу 

 - Затвердити Статут 



 

 Підготувати пакет документів 

Відповідно до ст. 17 закону «Про державну реєстрацію…», пакет документів 

для реєстрації складається з: 

- заяви про державну реєстрацію 

- відомості про керівні органи і уповноважену особу здійснювати реєстраційні дії 

- протокол та реєстр осіб, які брали участь в установчому з'їзді (в додатку разом з 

протоколом) (пронумерований, прошитий та підписаний головуючим і секретарем зборів) 

- статут (пронумерований, прошитий та підписаний засновниками) 

Вимоги до оформлення документів визначені статтею 15 закону. 

 

 Подати документи  

 

Реєстрація громадського об’єднання здійснюється безкоштовно. 

Документи можна подати особисто, в електронній формі або поштою (в такому разі необхідне 

нотаріальне посвідчення підпису на заяві) до: 

-  обласного управління юстиції. 

-  місцевого центру надання адміністративних послуг  

-  центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

 Отримати відповідь 

Після подачі документів на реєстрацію, державний реєстратор має видати опис наданих 

документів, на якому зазначається код доступу до результатів розгляду справи. За цим кодом ви 

зможете знайти відскановані ваші установчі документи (статуту), виписку про державну 

реєстрацію вас як юридичної особи та скачати їх. 

 

3.Морально-організаційний характер громадського управління та його нормативне 

забезпечення 

Слід зазначити, що в суспільстві, організованому на державній основі, переважне 

значення має державний канал соціально-управлінського впливу. Нині у суспільному житті 

важко відшукати хоч би одну сферу, якої так чи інакше не торкався б управлінський вплив 

держави. 

Поряд з цим в умовах адміністративної реформи і ринкових перетворень в економіці 

зростає активність недержавних формувань і структур, які беруть дедалі більшу участь в 

управлінні не тільки громадськими, а й державними справами, у розв'язанні політичних, 

господарських і соціально-культурних проблем. 

Державне і громадське управління у своїй діяльності не протистоять одне одному. Як 

різновиди публічного управління вони мають багато спільного. Це зумовлено єдністю 

публічних інтересів, цілей і завдань, у досягненні і вирішенні яких обидві системи беруть 

активну участь, а також самою природою управлінської діяльності. 

Суб'єктами громадського управління виступають недержавні утворення. До них 

належать різні самоврядні структури та їхні органи. Вони виступають як суб'єкти публічного 

управління виключно від свого імені тільки для вирішення питань, що визначені їх статутними 

документами. 

Громадське управління у публічній сфері здійснюють також органи самоорганізації 

населення (будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів, районів у містах, 

сільські, селищні). Вони утворюються і функціонують відповідно до Закону України «Про 

органи самоорганізації населення» від 11 липня 2001 р. і є однією з форм участі членів 

територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах у вирішенні окремих питань місцевого 

значення. 



Органу самоорганізації населення у межах території його діяльності під час його 

утворення можуть надаватися повноваження представляти разом з депутатами інтереси жителів 

будинку, вулиці, мікрорайону, села, селища, міста у відповідній місцевій раді та її органах, 

місцевих органах виконавчої влади; вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів 

місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку відповідних адміністративно-

територіальних одиниць та проектів місцевих бюджетів; організовувати на добровільних 

засадах, включаючи створення тимчасових або постійних бригад, участь населення у вжитті 

заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, охорони пам'яток історії та 

культури, ліквідації наслідків стихійного лиха, будівництва і ремонту шляхів, тротуарів, 

комунальних мереж, об'єктів загального користування, проведення робіт з благоустрою, 

озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, 

братських могил, обладнання дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, 

клубів за інтересами тощо з додержанням встановленого законодавством порядку проведення 

таких робіт. 

Діяльність суб'єктів громадського управління, як правило, не підкріплюється 

примусовою силою в характерному для державного управління обсязі, а її рисою є морально-

організаційний характер. Розвинуте громадянське  суспільство  є  невід'ємною складовою  

всіх демократичних правових держав світу. 

Громадянське суспільство активно сприяє  процесам  політичної демократизації,   

набуття   державою  ознак  правової,  відстоюючи матеріальну і духовну незалежність людини 

від держави, домагаючись правової   гарантії   такої   незалежності,  захисту  приватних  і 

суспільних інтересів  людей.  Разом  з  тим,  має  бути  зворотний зв'язок  державних  

інститутів  з громадськістю,  оскільки правова держава  має  реагувати  на   запити   і   

потреби   асоційованого громадянства,  видавати  відповідні законодавчі акти та слідкувати  

за їх виконанням.  Іншими словами,  вона повинна створити ситуацію захищеності громадян,  

сформувати сприятливе правове поле для діяльності створюваних ними громадських інститутів. 

     Взаємодії інститутів громадянського суспільства з органами  державної  влади України 

відбувається у таких правових формах:  

    1. Участь   громадськості у   нормотворчій  діяльності  держави,  яка забезпечується  участю  

у  розробленні  та  обговоренні   проектів нормативно-правових актів.     Участь у  правотворчій  

діяльності  є  найпоширенішою  формою участі громадських організацій у державному 

управлінні. 

    Громадське обговорення   проектів   нормативних    актів    є обов'язковим   етапом  

нормотворчого  процесу  в  системі  органів виконавчої влади.  Консультації з  громадськістю  в  

нормотворчому процесі  проводяться  з  метою  залучення  громадян  до  участі  в  

управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу  до інформації 

про діяльність органів виконавчої влади,  а також  забезпечення  гласності,  відкритості   та   

прозорості   в діяльності  цих  органів.  Проведення консультацій з громадськістю має  також  

сприяти  налагодженню   системного   діалогу   органів виконавчої влади і громадськості,  

підвищенню якості підготовки та прийняття рішень з важливих питань державного і 

суспільного  життя з  урахуванням  думки  громадськості,  створенню  умов  для участі  

громадян у  розробленні  проектів  таких  рішень.   

     2. Участь  громадськості  у  правозастосовчій  діяльності держави,  яка забезпечується 

шляхом: 

     - передачі повністю повноважень державних органів; 

     - передачі часткової повноважень державних органів; 



     - громадського контролю. 

     З метою залучення громадських організацій до правозастосовчої діяльності  органів  

виконавчої  влади  законодавством передбачена передача громадській організації повністю  

повноважень  (функцій), що  їх  виконує  відповідний  державний  орган,  або передача лише  

окремих функцій державних органів  громадським  організаціям,  які діють  паралельно  або  

спільно  з  відповідними органами держави.  

Громадські   організації   також   беруть   участь    у    наданні адміністративних  послуг  

на  підставі повноважень,  які їм надані законом або нормативно-правовим актом органу 

виконавчої влади. 

     Це також  залучення  інститутів громадянського суспільства до надання соціальних послуг;  

здійснення інститутами  громадянського суспільства  громадського контролю за діяльністю 

органів державної влади у формі громадського  моніторингу  підготовки  та  виконання  

рішень,  експертизи  їх  ефективності,  подання  органам державної влади     експертних      

пропозицій,      утворення      спільних консультативно-дорадчих та експертних органів,  рад, 

комісій, груп для забезпечення врахування  громадської  думки  у  формуванні  та  

реалізації державної політики; проведення органами державної влади моніторингу і аналізу 

громадської думки,  забезпечення своєчасного публічного  реагування  на пропозиції та 

зауваження громадськості; ознайомлення широких верств населення  з  формами  його  участі  у 

формуванні  та  реалізації державної політики,  виконання спільних проектів інформаційного, 

аналітично-дослідницького, благодійного і соціального спрямування тощо.  

Запровадження наведених форм участі інститутів громадянського суспільства в 

управлінні державними справами на сьогодні визначено низкою нормативно-правових актів. 

Зокрема: 

- Законами України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності", "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", "Про організації 

роботодавців", "Про фізичну культуру і спорт", "Про захист прав споживачів", "Про асоціації 

органів місцевого самоврядування"; «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та 

ін. 

- актами Кабінету Міністрів України: Концепція сприяння органами виконавчої влади розвитку 

громадянського суспільства (розпорядження від 21.11.2007 N 1035), Регламент Кабінету 

Міністрів України (постанова від 8 липня 2009 р. N712), Порядок сприяння проведенню 

громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади (постанова Кабінету Міністрів 

України від 5 листопада 2008 р. N 976), постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 

2009 р. № 1302 "Про додаткові заходи щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та 

реалізації державної політики", постанова Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. № 10 

"Про затвердження Порядку залучення громадян до формування та реалізації державної 

політики". 

 


