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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 
 

ОГС організації громадянського суспільства 

ОР організаційний розвиток 

ЗМІ засоби масової інформації 

ОМСВ органи місцевого самоврядування 

ВІЛ вірус імунодефіциту людини 

СНІД синдром набутого імунодефіциту людини 

ЄДР Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань 

СЖО складні життєві обставини 

ГО Громадське об’єднання 

БО Благодійна організація 

ТС Творча спілка 

ОСН Орган самоорганізації населення 
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ПЕРЕДМОВА 
Поняття «громадянське суспільство» має непросту долю, не менш складну, 

ніж слово «демократія». Традиційно воно сприймається таким своєрідним 

«лейблом» бажаного стану суспільства та пов’язується з традиційними 

дилемами, як от: держава та приватне життя, примус та самоорганізація, 

вигода та альтруїзм. Ціннісне навантаження питання дещо спрямовує 

розуміння цієї специфічної сфери, якою є громадянське суспільство і якому 

в свою чергу притаманне домінування початків солідарності. Отже, 

громадянське суспільство - це сфера реалізації  різноманітних громадських 

інтересів, які перебувають поза сферою безпосередньої діяльності інституту 

держави. Функції громадянського суспільства - репрезентація інтересів 

громадян, їх залучення до соціальних процесів і надання соціальних послуг, 

а отже, це надає право трактувати поняття громадянського суспільства як 

самостійну систему, а не як соціального "гравця", який робить те, чого не 

змогли або не захотіли робити держава і бізнес.  

Громадянське суспільство неможливе без існування широкої мережі різних 

громадських об’єднань за різними ознаками, громадських рухів, 

благодійних організацій саморегулівних об’єднань, профспілок, релігійних 

організацій. 

Дослідження Фонду «Демократичні ініціативи» ім. І. Кучеріва засвідчують, 

що більшість громадян (60%) вважає, що громадські організації потрібні в 

їхніх містах чи селах (18%  – не потрібні), причому це переконання в 

необхідності громадських організацій доволі стабільне (у 2013 році 58% 

опитаних вважали,  що громадські організації потрібні, 18% – що ні)1. 

Водночас лише 35,5% громадян знають про громадські організації, які діють 

у їхніх містах чи селах. 

Отже, актуальність дослідження сектору організацій громадянського 

суспільства територіальної громади міста Херсона визначається самою 

потребою громадян знати більше про ті інституції, без яких власне громада 

не може бути повноцінною громадою. Разом з тим розуміння стану ОГС як 

власне організацій дозволяє виробити необхідні кроки для їх професійного 

зростання та підтримки. 

                                                             
1 https://dif.org.ua/article/gromadyanske-suspilstvo-v-ukraini-vikliki-i-zavdannya 
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У цьому виданні представлено результати дослідження стану ОГС 

територіальної громади міста Херсона, яке було проведено Фондом 

громади міста Херсона «Захист» у межах Програми сприяння громадянській 

участі «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного 

розвитку та здійснюється Pact Inc в Україні.  

Фонд громади міста Херсона «Захист» здійснює проект, мета якого є 

започаткування відкритого та системного діалогу громади та влади міста 

через поширення культури громадської участі та усвідомленого, 

відповідального громадянства шляхом підвищення обізнаності 

представників цільових груп стосовно принципів місцевої і регіональної 

демократії, партисипативного підходу та моделей організаційного та 

інституційного розвитку ОГС, підходів, що сприяють зростанню соціальної 

згуртованості та інтеграції. 
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ОГС ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Під організаціями громадянського суспільства слід розуміти об’єднання 

громадян, які створенні в установленому законом порядку за їх власною 

ініціативою на основі спільних потреб та інтересів задля реалізації 

довгострокових цілей стосовно своїх немайнових прав та громадянських 

свобод без мети одержання прибутку. Такі організації не підлягають 

безпосередньому управлінню з боку держави. Вони можуть набувати 

різноманітних організаційно-правових форм2, але  при цьому: 

 бути легалізовані шляхом державної реєстрації; 

 бути самоврядними; 

 не мати за мету отримання прибутку для подальшого його розподілу 

між учасниками; 

 мати певну структуру; 

 мати визначені внутрішні процедури й правила управління, спільної 

діяльності, що визнаються усіма учасниками організації. 

В Україні ОГС є об’єктом різноманітних досліджень, що здійснюються 

дослідницькими, аналітичними установами в рамках як наукових програм, 

так практико орієнтованих проектів передусім в рамках міжнародної 

технічної допомоги. Національний інститут стратегічних досліджень3 

активно досліджує стан, роль ОГС в сучасних соціально-політичних 

трансформаціях, оприлюднює періодичні аналітичні доповіді про стан 

громадянського суспільства в Україні. Слід відзначити доробок Творчого 

центру ТЦК, який здійснює дослідження стану та динаміки розвитку ОГС 

України  впродовж 2002-2017 років4. Лабораторія досліджень ТЦК 

дослідила у 2017 році ОГС міста Києва5.  Також варто звернути увагу на 

ініціативи міжнародних організацій та зарубіжних інституцій, які проводять 

вивчення стану ОГС України, а саме: Індекс сталості ОГС (Агентство США з 

міжнародного розвитку)6, дослідження Координатора проектів ОБСЄ в 

Україні7, Програми розвитку ООН в Україні8. Фондом «Демократичні 

ініціативи» ім. І. Кучеріва у 2018 році проведено соціологічне опитування 

                                                             
2 На сьогодні в Україні існує 19 організаційно-правових форм ОГС  
3 http://www.niss.gov.ua/catalogue/36/  
4 http://www.ccc-tck.org.ua/library/drukovani-vidannya/page3/  
5 http://www.ccc-tck.org.ua/library/drukovani-vidannya/  
6 https://www.usaid.gov/europe-eurasia-civil-society  
7 https://www.osce.org/project-coordinator-in-ukraine/good-governance  
8 http://dhrp.org.ua/uk/publications  

http://www.niss.gov.ua/catalogue/36/
http://www.ccc-tck.org.ua/library/drukovani-vidannya/page3/
http://www.ccc-tck.org.ua/library/drukovani-vidannya/
https://www.usaid.gov/europe-eurasia-civil-society
https://www.osce.org/project-coordinator-in-ukraine/good-governance
http://dhrp.org.ua/uk/publications
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«Громадянське суспільство в Україні: виклики і завдання»9, яке дає 

можливості прослідкувати динаміку у порівнянні з 2013 роком, коли було 

проведено подібне дослідження спільно з  соціологічною службою Центру 

Разумкова.   

Фонд громади міста Херсона «Захист» у 2016 році дослідив стан розвитку 

громадянського суспільства в Херсонській області10. У 2018 році здійснено 

спробу більш глибоко вивчити стан ОГС саме міста Херсона. У цьому 

дослідженні ОГС аналізуються, спираючись на модель «трьох кіл», 

розробленою INTRAC (див рис. нижче). Ця модель дає можливість описати 

взаємопов’язані вимоги, яким повинна відповідати ефективна ОГС, та 

передбачає три «кола»: організація («бути» - внутрішні аспекти організації), 

діяльність («робити» - програми та діяльність організації), відносини («мати 

стосунки» - відносини із зовнішнім середовищем). 

  

                                                             
9 https://dif.org.ua/article/gromadyanske-suspilstvo-v-ukraini-vikliki-i-zavdannya  
10 http://dhrp.org.ua/uk/publikatsii1/1473-20161011-ua-publication  

https://dif.org.ua/article/gromadyanske-suspilstvo-v-ukraini-vikliki-i-zavdannya
http://dhrp.org.ua/uk/publikatsii1/1473-20161011-ua-publication
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ОГС ХЕРСОНЩИНИ: ЕСКІЗ ЗАГАЛЬНОЇ КАРТИНИ 
За даними ЄДР в області зареєстровано 2475 ОГС за різними організаційно-

правовими формами (ГО, БО, ТС, ОСН), з яких: 

 громадських об’єднань – 2085 (84,2%); 

 благодійних організацій – 349 (14,1%); 

 творчих спілок – 6 (0,2%); 

 органів самоорганізації населення – 35 (1,5%). 

У розрізі адміністративно-територіальних одиниць області найбільша 

кількість ОГС зосереджена в обласному центрі та в містах обласного 

значення – 1706. У районних центрах зареєстровано та діє 406 ОГС, а в 

сільській місцевості – 364. У таблиці 1 представлено більш детальну 

інформацію про кількість ОГС в розрізі «міста обласного значення-

райцентри-сільська місцевість». 

Таблиця 111 
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місто Херсон12 1081 27 230 9 6 0 25 0 

місто Гола Пристань 49 0 9 0 0 0 0 0 

місто Каховка 79 0 15 0 0 0 0 0 

місто Нова Каховка 153 0 22 0 0 0 0 0 

Білозерський район 17 29 3 7 0 0 0 0 

Бериславський район 20 19 4 0 0 0 0 0 

Великоолександрівський район 12 20 0 0 0 0 0 0 

Великолепетиський район 9 4 1 0 0 0 0 4 

Верхньорогачицький район 5 3 1 0 0 0 1  4 

Високопільський район 19 12 0 0 0 0 0 0 

Генічеський район 64 21 5 4 0 0 0 0 

Голопристанський район13 0 33 0 2 0 0 0 0 

Горностаївський район 9 11 2 0 0 0 0 0 

Іванівський район 9 7 0 0 0 0 0 0 

                                                             
11 Станом на 1 січня 2018 р. 
12 Включно з сільськими та селищними населеними пунктами, що входять до юрисдикції Херсонської 
міської ради 
13 Лише населені пункту району без райцентру 
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Назва адміністративно-
територіальної одиниці 
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Каланчацький район 21 20 4 2 0 0 0 0 

Каховський район14 0 33 0 0 0 0 0 0 

Нижньосірогозький район 15 12 0 1 0 0 0 0 

Нововоронцовський район 11 8 1 1 0 0 0 0 

Новотроїцький район 17 23 0 0 0 0 0 0 

Скадовський район 56 13 13 1 0 0 1 0 

Олешківський район 58 29 5 2 0 0 0 0 

Чаплинський район 21 36 2 3 0 0 0 0 

РАЗОМ 1725 360 317 32 6 0 27 8 

 

Як бачимо, найбільш розвинена інфраструктура ОГС в місті Херсоні, містах 

обласного значення. Серед районів лідерами за кількістю зареєстрованих 

на їх території ОГС є Генічеський (94 ОГС), Олешківський  (94 ОГС), 

Скадовський (84 ОГС), Чаплинський (62 ОГС) райони. У Іванівському (15 ОГС), 

Великолепетиському (17 ОГС) та Верхньорогачицькому (14 ОГС) районах 

спостерігається найменша у порівнянні з іншими кількість зареєстрованих 

ОГС. Проте для порівняння варто брати не лише кількість зареєстрованих 

організацій, а й такі показники, як кількість ОГС на кількість населення, 

демографічна ситуація в територіально-адміністративній одиниці та інші 

фактори 

 

  

                                                             
14 Лише населені пункту району без райцентру 
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МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Дослідження стану ОГС міста Херсона було проведено протягом березня-

липня 2018 році. При проведенні дослідження було використано та 

адаптовано анкету, що використовується Творчим центром ТЦК при 

проведенні вивчення стану та динаміки розвитку ОГС, стану розвитку ОГС 

міста Києва15. 

Мета дослідження - визначення стану розвитку ОГС міста Херсона.   

Упродовж цього дослідження було виконано такі завдання: 

 виявлено кількість діючих ОГС, які зареєстровані в місті Херсоні та 

ідентифікують себе з такими, що поширюють свою діяльність саме на 

місто та населені пункти, які входять до  складу Херсонської міської 

ради; 

 визначено сектори та види діяльності ОГС міста Херсона, їх цільові 

групи і бенефіціаріїв; 

 виявлено потреби ОГС міста Херсона щодо професійного навчання 

активістів та персоналу організацій; 

 розроблено рекомендації щодо пріоритетів організаційного розвитку, 

взаємодії ОГС та органів місцевого самоврядування .  

Предмет дослідження - розвиток сектору ОГС міста Херсона. 

Об’єкт дослідження – ОГС, які легалізовані шляхом реєстрації юридичної 

особи на території населених пунктів, що входять до складу територіальної 

громади міста Херсона, та мають одну і таких організаційно-правових форм: 

 громадські об’єднання та їх спілки; 

 благодійні організації; 

 творчі спілки (інші професійні організації); 

 органи самоорганізації населення. 

Джерелом даних про ОГС стали відомості ЄДР станом на 1 січня 2018 року.  

Методи, які були використані в дослідженні: поштове опитування з 

використанням анкети для самозаповнення; он-лайн опитування на 

платформі Google з використанням анкети для самозаповнення 

(GoogleForm); фокус-групове інтерв’ю; «кабінетне» дослідження. 

                                                             
15 http://www.ccc-tck.org.ua/library/drukovani-vidannya/  

http://www.ccc-tck.org.ua/library/drukovani-vidannya/
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Дослідження проведено в декілька етапів. На першому етапі було 

зроблено запит до Головного управління статистики в Херсонській області 

та отримано дані ЄДР щодо зареєстрованих ОГС в Херсонській області. 

Таким чином було визначено генеральну сукупність у кількості 2475 ОГС, 

дані про реєстрацію яких внесено в ЄДР. 

Наступним кроком стала побудова вибірки саме тих ОГС, які зареєстровані 

в місті Херсоні. Таких виявлено 1379 (або 55,7% від загальної кількості 

зареєстрованих в Херсонській області), з яких : громадських об’єднань – 

1108 (80,3%); благодійних організацій – 240 (17,5%); творчих спілок – 6 

(0,4%); органів самоорганізації населення – 25 (1,8%). 

На другому етапі дослідження було розіслано звичайною поштою 1379-м 

ОГС анкету опитування для верифікації таких даних про ОГС: назва 

організації; код організації, рік реєстрації організації, юридична та фактична 

адреса організації, контакти, прізвище та ім’я керівника та контактної особи 

організації. При цьому опитуваним ОГС було запропоновано надіслати 

заповнену анкету поштою, для чого було забороновано відповідний 

маркований конверт. У результаті було отримано заповнені анкети від 111 

ОГС (або 8% від загальної кількості), які і склали остаточну вибірку для 

поглибленого дослідження. При цьому поштовою  службою було повернуто 

177 листів з незаповненими анкетами. Серед причин повернення листів 

найбільш розповсюдженою були такі: організація вибула, адресат за 

зазначеною адресою не перебуває, вказано неправильну адресу доставки, 

адресата не знайдено. Інші 1091 ОГС просто не відреагували на прохання 

надіслати анкету і, таким чином, не верифікували свої реєстраційні дані і 

відмовилися брати участь у дослідженні.  

На третьому етапі дослідження було надіслано запрошення взяти участь 

в опитуванні 111-м ОГС, які підтвердили свої дані, що містяться в ЄДР16, та 

запропоновано заповнити он-лайн анкету поглибленого вивчення стану 

розвитку та потреб організації. У результаті анкету заповнило 60 ОГС (або 

54%). Для більш ретельного вивчення потреб ОГС в професійному навчанні 

                                                             
16 Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань - 
єдина державна інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та 
надання інформації про юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадські формування, що не 
мають статусу юридичної особи. 
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було проведено 4 фокус-групових обговорень, в яких взяли участь 

представники ОГС різного спрямування. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ ОГС 

 

Якими є ОГС міста? (портрет респондентів) 

В опитуванні взяло участь 60 ОГС або 54% від загальної кількості ОГС, які 

самостійно заповнили on-line анкету. 

Серед опитаних 46 громадських об’єднань, 12 благодійних організацій, 1 

творча спілка та 1 організація належить до інших організаційно-правових 

форм. Абсолютна більшість із них (57) є неприбутковими організаціями і 

лише 3 не включено до Реєстру неприбуткових організацій та установ17. 

Усі опитані ОГС здійснюють діяльність у декількох секторах (див. рис. 1). 

 

Рисунок 1. Діаграма «Сектори, в яких здійснюють діяльність ОГС» 

Розвиток територіальних громад, активізація громади, громадянська 

просвіта, культура та мистецтво, захист прав людини, робота з молоддю та 

                                                             
17 Реєстр неприбуткових установ та організацій є автоматизованою системою збору, накопичення та 
обробки даних про неприбуткові підприємства, установи та організації відповідно до пункту 133.4 статті 
133 Податкового кодексу України. 
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студентством – це ті сфери, в яких працює значна частина ОГС-респондентів 

(від 17% до 25% від загальної кількості опитаних). Лише по одній ОГС 

працюють в сфері роботи з людьми поважного (похилого) віку, з особами 

інших категорій та сім’ями, які перебувають в складних життєвих 

обставинах. 

Усі опитані ОГС мають по декілька різних видів діяльності. Переважна 

більшість серед респондентів (55%) ключовим видом своєї діяльності 

назвали «тренінги, семінари, інші види неформальної, інформальної освіти» 

(див. рис.2). А 20-ть ОГС з 60-и опитаних визначили серед основних видів 

діяльності – «поширення інформаційних матеріалів». 

 

Рисунок 2. Діаграма «Ключові види діяльності ОГС» 
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Як бачимо, в своїй основній масі опитані ОГС переважно здійснюють 

просвітницьку діяльність, навчаючи свої цільові групи громадян або 

поширюючи інформаційні матеріали. Надання соціальних послуг є 

ключовим видом діяльності лише для 18-и опитаних ОГС з 60-и. 

Хто є цільовими групами18 опитаних ОГС? Значна кількість організацій 

спрямовують свою діяльність на молодь, активістів, волонтерів ОГС, дітей 

(див. рис. 3). У цілому ж усі соціально вразливі групи є в центрі уваги 

діяльності опитаних ОГС. 

 

Рисунок 3. Діаграма «Цільові групи ОГС» 

 

 

                                                             
18 Соціальні групи (групи людей), з якими працюють ОГС або в інтересах яких діє ОГС, або надає їм 
соціальні послуги. 
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Цікаво співставити отримані данні з результатами соціологічного 

дослідження, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» ім. І. 

Кучеріва19. За даними цього опитування, основними видами діяльності, 

якими в першу чергу повинні займатися ОГС, населення вважає захист 

соцiально вразливих соцiальних груп (людей з інвалідністю, багатодітних 

сімей тощо) – так вважає 57% населення. Далі за мірою важливості для 

населення йдуть контроль за  діяльністю влади (55%, причому порівняно з 

2013 роком значимість зросла на 10%), надання  людям юридичної та іншої 

допомоги в обстоюванні своїх прав (45%), об’єднання людей із спільними 

інтересами (34%),   допомога   військовим та волонтерам  у збройному 

конфлікті на Донбасі (31%).   

 

Як бачимо, громадяни очікують передусім в ОГС послуг для осіб, які 

перебувають в СЖО. Хоча і громадський контроль влади також є 

затребуваним. 

Переважна більшість опитаних ОГС (73,3%) є організаціями, чия діяльність 

спрямована як на своїх членів (учасників), так і на інших осіб поза 

організацією (див. рис. 4). У той же час 13 опитаних ОГС заявили, що їх 

діяльність спрямована на осіб, які не є ні їх членами, ні їх працівниками. Такі 

організації працюють в інтересах чи для в цілому жителів міської 

територіальної громади, молоді, дітей, жінок та дівчат, активістів та 

волонтерів ОГС, осіб з інвалідністю та осіб, які перебувають в складних 

життєвих обставинах, батьків школярів, підприємців та керівників бізнес-

компаній, державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування, журналістів та працівників засобів масової інформації, 

дослідників та науковців. Тобто представники перерахованих соціальних 

груп можуть отримувати послуги, які надають названі ОГС, або ці організації 

працюють з ними. 

                                                             
19 https://dif.org.ua/article/gromadyanske-suspilstvo-v-ukraini-vikliki-i-zavdannya 

https://dif.org.ua/article/gromadyanske-suspilstvo-v-ukraini-vikliki-i-zavdannya
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Рисунок 4. Діаграма «Розподіл ОГС за типами» 
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молодь та особи з інвалідністю. Своїм членам організації надають правову  

допомогу, соціальні послуги, в їх інтересах здійснюють представництво 

інтересів та захищають права (advocacy). 
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волонтерів організації. 
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організації». Бажання бути корисними громаді та суспільству в цілому, 

позитивно впливати на розвиток громади – це головні фактори, які 

спричинили створення переважної більшості опитаних ОГС (від 70% до 75%). 

Також бажання допомогти іншим є серед визначальних причин створення 

23-х ОГС з 60-и опитаних (див рис. 5). 
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Рисунок 5. Діаграма «Що спричинило створення ОГС» 

Міф про те, що всі ОГС створюються виключно під гранти і задля грантів 

руйнується відповідями опитаних ОГС міста, оскільки лише 14 респондентів 

з 60-и заявило про те, що саме необхідність залучення фінансової допомоги 

спричинило появу їх організацій. 

Серед опитаних 44 ОГС є членськими організаціями і лише в 13-ти членство 

не передбачено (див рис. 6). 
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Рисунок 6. Діаграма «Кількість членських і нечленських ОГС» 

Серед 44-х членських організацій найбільшою є частка (32%) тих, де 

нараховується до 10 членів/учасників (див. рис. 7). Наступною за кількістю 

йде група опитаних ОГС, в яких нараховується від 11 до 30 членів. При цьому 

три  з 44-х ОГС заявили, що мають в своїх лавах більше 100 членів. 

 

Рисунок 7. Діаграма «Кількість членів в одній ОГС» 

Разом з тим за останні 12-ть місяців у 20 опитаних членських ОГС кількість 

членів збільшилася, у 2-х – зменшилася, а у 21-ї не змінилася. Поповнення 
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ОГС новими членами відбувалося переважно двома шляхами: нові члени 

самі проявляли ініціативу або їх запрошували (рекомендували, 

рекрутували)  теперішні члени та/або співробітники організації. Лише три 

опитані організації заявили, що вони проводили спеціальні заходи, вуличні 

акції, щоб залучити нових членів. 

З 60-и опитаних ОГС 40 (тобто 67%) зазначили, що у них є волонтери, тобто 

особи, які не є членами та співробітниками організації, проте беруть участь 

на безоплатній основі періодично участь у її діяльності (див. рис. 8).  

 

Рисунок 8. Діаграма «Наявність волонтерів в ОГС» 

Разом з тим організацій, в яких більше 10 волонтерів, незначна кількість – 8 

з 39-и опитаних. У переважної частини таких організацій (23-х з 39-и 

опитаних) є від 1-го до 5-ти волонтерів. 
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Зовнішні зв’язки та взаємодія ОГС міста 

 

Стан взаємодії ОГС з органами місцевого самоврядування територіальної 

громади міста Херсона 

Протягом 2017-2018 років 41-а опитана ОГС взаємодіяла з Херсонською 

міською радою,  виконавчим комітетом міськради та його структурними 

підрозділами, міським головою. Форми такої взаємодії різноманітні (див. 

рис.9) 

 

Рисунок 9. Діаграма «Форми взаємодії ОГС з органами місцевого 

самоврядування територіальної громади міста Херсона» 
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Найпоширенішою є форма, яка передбачає участь представників ОГС у 

роботі дорадчо-консультативних органів міськради та її постійних комісій, 

виконавчого комітету міської ради та його структурних підрозділів. 

Наприклад, при міському голові діє громадська рада, яку було створено у 

2014 році та чинний склад якої обрано у 2016 році. 

Також 12 опитаних організацій зазначили, що їх представники брали участь 

у сесіях міської ради, засіданнях постійних комісій міськради, виконавчого 

комітету міської ради. А представники 11-х ОГС залучалися до розробки 

проектів тих чи інших нормативно-правових актів ОМСВ територіальної 

громади міста. Разом з тим, лише представники двох ОГС брали участь у 

публічних звітах міського голови, депутатів міської ради.  

Незначна частина ОГС (лише 11 з 41-ї опитаних) здійснювала громадський 

моніторинг діяльності ОМСВ, комунальних установ та організацій поряд з 5-

ма ОГС, які провели громадську експертизу діяльності тих чи інших ОМСВ. 

Також незначна частина опитаних ОГС (лише 9) використала таку форму 

взаємодії, які спільна організація з ОМСВ  заходів, акцій, соціальних та інших 

проектів. Серед опитаних ОГС лише незначна частина взаємодіє з ОМСВ у 

формі виконання проектів, на впровадження яких надано грант за рахунок 

коштів міського бюджету, чи надають соціальні послуги в межах виконання 

соціального замовлення, що здійснюють відповідні структурні підрозділи 

виконавчого комітету міської ради, чи виконують окремі заходи, 

передбачені міськими програмами різного спрямування. 

Відносно тих опитаних ОГС, які не взаємодіяли протягом 2017-2018 років з 

ОМСВ територіальної громади міста Херсона, то майже всі, хто зазначив про 

це (19 опитаних ОГС), заявили, що просто не було потреби в такій взаємодії. 

Лише 3 з 19-ти опитаних ОГС вказали серед причин відсутності взаємодії 

власне незнання механізмів такої взаємодії. І лише дві організації 

зазначили, що мають попередній негативний досвід такої взаємодії, а тому 

відмовилися від цього в подальшому. 

У ході дослідження ОГС ставилося також питання про те, що, на їх погляд, 

заважає співпраці між ОГС та ОМСВ в місті Херсоні? Як засвідчує розподіл 

відповідей представлений на рисунку 10, то ОГС схильні «винити» в цьому  

саме ОМСВ, бо зазначають, що останні недостатньо поінформовані про 

діяльність ОГС, не мають бажання співпрацювати чи у них відсутнє 
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розуміння корисності та необхідності такої співпраці. Власне це  є основні 

фактори, на думку опитаних ОГС, які заважають в цілому співпраці ОГС та 

ОМСВ у місті Херсоні. 

 

Рисунок 10. Діаграма «Що заважає співпраці між ОГС та Херсонською 

міською радою, виконкомом Херсонської міської ради та його 

структурними підрозділами» 

Інша ситуація у взаємодії ОГС з районними у місті радами, виконавчими 

комітетами таких рад та їх структурними підрозділами. Протягом 2017-2018 

років із 60-и опитаних ОГС лише 18 мали досвід такої взаємодії. Із них 11 ОГС 

взаємодіяли з Суворовською та 10 ОГС з Корабельною районними у місті 

радами та їх виконавчими комітетами, а 7 – з Дніпровською районною у 

міста радою. Лише 4 (3 благодійні організації та 1 громадське об’єднання) 

опитані ОГС мають досвід взаємодії з ОМСВ усіх трьох в місті районів. Одне 

громадське об’єднання взаємодіяло з ОМСВ Дніпровського та 
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Суворовського районів міста та аналогічно одна ОГС взаємодіяла з органами 

місцевого самоврядування Корабельного і Суворовського районів міста. 

Лише з органами місцевого самоврядування Дніпровського району міста 

взаємодіяли 2 опитані організації, лише з органами місцевого 

самоврядування Корабельного району міста – 5 опитаних ОГС, лише з 

органами місцевого самоврядування Суворовського району міста - 4 

опитаних організацій. 

На рис. 11 представлено дані відносно того, які форми взаємодії опитаних 

ОГС та ОМСВ районів у місті використовувалися. 

 

 
Рисунок 11. Діаграма «Форми взаємодії ОГС та районних у місті радами, 

виконавчими комітетами районних у місті рад та їх структурними 

підрозділами» 

Разом з тим з 60-и опитаних ОГС 42-і організації зазначили, що не мали 

протягом 2017-2018 років досвіду взаємодії з районними у місті радами, 

виконкомами цих рад та їх структурними підрозділами. Відсутність потреби 

є основною причиною, що такої взаємодії не відбувалося. При цьому 3 з 42-

х організації зазначили, що вони не володіють знаннями як взаємодіяти з 

ОМСВ районів міста. Лише дві  опитані ОГС заявили, що вони мали 
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негативний попередній досвід такої взаємодії, а тому відмовилися в цього в 

подальшому. 

Що ж заважає, на думку ОГС, співпраці між ними та ОМСВ районів міста? Як 

видно з рис. 12, то найчастіше організаціям важко відповісти на це питання.  

 

Рисунок 12. Діаграма «Що заважає співпраці між ОГС та районними у місті 

радами, виконкомами районних у місті рад та їх структурними 

підрозділами?» 

Разом з тим найбільш поширеною причиною відсутності співпраці, на думку 

опитаних ОГС,  є нерозуміння корисності або необхідності такої співпраці з 

боку ОГС. Така позиція є кардинально відмінною від визначення перешкод 

у співпраці ОГС з міськрадою, виконкомом міськради та його структурними 

підрозділами (див. рис. 10). Нерозуміння корисності або необхідності 

співпраці з боку ОГС є наступною найбільш поширеною причиною.  

У ході опитування ОГС було запропоновано визначити рівень співпраці  ОГС 

та органів місцевого самоврядування територіальної громади міста 

Херсона. При цьому необхідно було обрати одну із чотирьох варіантів: 

координація, кооптація (тобто залучення ОМСВ потенціалу, людських 

ресурсів, експертизи і т.п. ОГС для досягнення визначених стратегій, 

виконання своїх завдань), комплементація (взаємне доповнення ОМСВ та 

ОГС один одного у виконанні завдань, які співпадають) та протистояння. Як 
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видно із даних представлених на рис 13, майже третина опитаних ОГС не 

змогла визначити на якому рівні перебуває співпраця.  Разом з тим та ж 

майже третина опитаних указала на наявність протистояння між ОГС та 

ОМСВ територіальної громади міста Херсона, що не може не викликати 

занепокоєння. 

 

Рисунок 13. Діаграма «Рівень співпраці ОГС та органів місцевого 

самоврядування територіальної громади міста Херсона» 

Разом з тим треба зазначити, що майже така ж кількість опитаних ОГС (16 з 

60-ти) зазначають, що рівень взаємодії ОМСВ та ОГС характеризується тим, 

що обидві сторони фактично доповнюють одна одну в досягненні цілей, які 

співпадають час від часу. На приклад, це можна проілюструвати ситуацією 

навколо запровадження громадського бюджету. ОМСВ та ОГС мають 

спільну мету – ефективно витрати публічні кошти на вирішення найбільш 

соціально значущих проблем з урахуванням думки власне жителів міста. 

Міськрада взяла на себе зобов’язання передбачати відповідні кошти та 

визначати порядок їх використання, а ОГС долучаються до розробки 

найбільш цікавих, дієвих проектів, залучатимуть містян до визначення 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

ОГС та ОМСВ територіальної громади міста Херсона 
мають однакові цілі та шляхи їх досягнення 

(координація)

ОГС та ОМСВ територіальної громади міста Херсона 
мають однакові шляхи досягнення різних цілей 

(кооптація)

Інше

ОГС та ОМСВ територіальної громади міста Херсона 
мають однакові цілі, але різні шляхи їх досягнення 

(комплементація)

ОГС та ОМСВ територіальної громади міста Херсона 
перебувають у конфронтації/протистоянні

Важко відповісти

2

2

3

16

17

20



 
28 

пріоритетів та найкращих проектів, які будуть профінансовані за рахунок 

коштів міського бюджету.  

 

Стан взаємодії ОГС між собою 

Під час дослідження з’ясовувалося наскільки ОГС взаємодіють між собою та 

наскільки вони обізнані про діяльність одна одної. При цьому бралися до 

уваги не лише межі територіальної громади міста, але й більш ширша 

географія. 

Як видно із даних, представлених на рис. 14, опитані ОГС у своїй більшості 

(53,3% від 60 опитаних) переконані, що вони добре обізнані з діяльністю 

інших ОГС у місті Херсоні, які здійснюють подібну діяльність. 

Рисунок 14. Діаграма «Обізнаність ОГС з діяльністю інших ОГС в м. Херсоні, 

які здійснюють подібну діяльність» 

Лише три ОГС із 60-ти опитаних, зазначили, що вони або не знають про 

існування подібних собі організацій, або зовсім необізнані про існуючі ОГС 

із схожою діяльністю. 

Трохи по-іншому виглядає оцінка рівня обізнаності про ОГС, які здійснюють 

відмінну від них діяльність у місті (див рис. 15). Більше половини опитаних 

зазначило, що вони лише частково обізнані про діяльність таких ОГС в місті.  
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Рисунок 15. Діаграма «Обізнаність ОГС з діяльністю інших ОГС в м.Херсоні, 

які здійснюють іншу діяльність» 

У той же час сукупно майже всі опитані ОГС засвідчили обізнаність у тій чи 

іншій мірі  про діяльність своїх колег, які працюють в інших тематичних 

сферах чи за іншими напрямами. 

Щодо взаємодії ОГС між собою в межах міста, то 76,6% ОГС (46 з 60-ти 

опитаних) підтвердили, що співпрацювали з іншими організаціями.  На рис. 

16 представлено розподіл форм співпраці між ОГС. 

 

Рисунок 16. Діаграма «Форми співпраці ОГС міста Херсона між собою» 

Як бачимо, найбільш популярним є обмін інформацією між собою. Далі за 

поширеністю йде впровадження спільних (партнерських) програм, проектів 

чи проведення заходів. Про створення різних мереж зазначило лише 23 

опитані ОГС з 58-и. Причому з них 16 використовують крім мережування й 

інші види співпраці, як от: спільні проекти та програми, надання соціальних 

послуг в партнерстві, консультування один одна одну та обмін інформацією.  
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Ідентична майже ситуація, коли мова йде про співпрацю міських ОГС з 

іншими ОГС з -поза меж міста Херсона (див. рис. 17). Більше половини з 

опитаних ОГС (34 з 60) зазначили, що вони протягом 2017-2018 років мали 

досвід співпраці з іншими ОГС з-поза меж міста Херсона. Найбільш 

популярними формами такої співпраці є обмін інформацією, впровадження 

партнерських проектів, програм, заходів. Спільне надання соціальних 

послуг залишається найменш популярною формою співпраці, хоча це може 

бути очевидним, оскільки специфіка такої співпраці передбачає в першу 

чергу максимально географічну близькість ОГС-надавачів послуг. 

 

 

Рисунок 17. Діаграма «Форми співпраці ОГС міста Херсона з іншими ОГС з-

поза меж міста Херсона» 

 

Співпраця ОГС міста з донорськими організаціями (грантодавцями) 

З 60-ти опитаних ОГС 42 зазначили, що вони мають досвід залучення грантів 

від програм міжнародної технічної допомоги, міжнародних донорів. На рис. 

18 представлено діаграму, яка ілюструє від яких донорів отримували 

зазначені організації-респонденти гранти. 
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Рисунок 18. Діаграма «Досвід залучення грантів ОГС від програм 

міжнародної технічної допомоги, міжнародних донорів» 

Представництво ЄС в Україні чи інших структур ЄС, Агентство США з 

міжнародного розвитку (USAID) та Посольство США в Україні, міжнародний 

фонд «Відродження», ПРООН  та MATRA є тими донорськими організаціями, 

які надали гранти найбільшій кількості згаданих ОГС. Серед інших донорів, 

що надавали гранти ОГС міста, респонденти назвали Національний 

демократичний інститут (США), IREX, Міжнародну організацію міграції, Раду 

Європи, Українські Гельсінську спілку з прав людини, Британську Раду, Фонд 

«МОНСАНТО», Всеукраїнську мережу ЛЖВ, Community Policing Innovation 

Fund, The Rothschild Foundation Hanadiv Europe, ILGA, SOS Children's 

Villages the Netherlands.  

 

ОГС міста та медіа 

Організаціям-респондентам було запропоновано оцінити наскільки 

херсонці обізнані про них і їх діяльність. Як свідчать отримані дані (рис. 19), 

єдиної думки відносно цього серед опитаних ОГС не існує. Так, 17 з 60-ти 

опитаних організацій вважають, що жителі міста знають про їх діяльність, а 

14 з 60-ти стверджують, що просто знають про їх існування. І лише 6-ро 

опитаних ОГС переконанні, що херсонці не знають нічого про їх існування. 
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Рисунок 19. Діаграма «Рівень обізнаності громадськості м. Херсона про 

діяльність ОГС» 

Лише 11 з 60-ти опитаних ОГС заявило, що жителі міста підтримують їх 

власною участю. 

Які ж канали поширення інформації про себе і свою діяльність  

використовують ОГС? Найбільш популярними виявилися соціальні мережі 

та електронні засоби масової інформації, тобто телебачення, раді, Інтернет-

видання (рис. 20). 
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Рисунок 20. Діаграма «Канали поширення ОГС інформації про свою 

діяльність» 

 

Власні веб-сторінки та веб-сторінки інших ОГС в мережі Інтернет також є 

тими каналами поширення інформації, які використовує майже половина 

опитаних ОГС при інформуванні громадськості про свою діяльність.  

Оскільки соціальні мережі є найбільш поширеним комунікаційним каналом 

для опитаних ОГС, то очевидно виникає інтерес щодо які соцмережі є 

найбільш затребуваними. Отже, Facebook використовує у своїй діяльності 

найбільша кількість ОГС-респондентів (46 з 60-ти опитаних). Значно менше 

організацій використовує Instagram (11 з 60-ти опитаних), Twitter (4 з 60-ти 

опитаних), Telegram (2 з 60-ти опитаних), YouTube та LinkedIn (по одній із 60-

ти опитаних відповідно). 
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Програмова діяльність ОГС  

Як відомо, будь-які ОГС за сутністю своєю діяльності можуть бути такими, 

що надають соціальні послуги або представляють інтереси й захищають 

права (advocacy організації). Разом з тим ОГС можуть поєднувати в своїй 

діяльності обидва типи діяльності. 

Серед опитаних херсонських ОГС виявилося найбільше таких, які поєднують 

в своїй діяльності представництво інтересів, захист прав та надання 

соціальних послуг (34 з 60-ти опитаних). Чисто advocacy-організацій 

виявилося лише 9, а таких, які надають лише соціальні послуги, 4 з 60-ти. 

Примітним є той факт, що 13 з 60-ти опитаних ОГС так і не змогли 

визначитися, до якого типу вони належать. Це може свідчити про те, що ОГС 

або не розрізняють сервісно-орієнтовану діяльність від advocacy-діяльності, 

або перебувають у пошуку і не мають чітко вираженої сутності програмової 

складової свого існування. 

 

Рисунок 21. Діаграма «Соціальні послуги, які надають ОГС» 
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Серед соціальних послуг, які надають організації-респонденти, найбільшу 

частку становлять тренінгові, консультативні та інформаційні послуги (рис. 

21).  

 

Потреби ОГС  

Останніми роками в українському секторі ОГС приділяється багато уваги 

організаційному розвитку (ОР), під яким розуміють структурований процес 

зміцнення сталості організаційних структур, а також їхньої готовності 

протистояти викликам20. Серед 10-ти основних компонентів ОР відповідно 

до підходу ПРООН в Україні особливе місце посідає компонент «здатність 

організації навчатися»21. У сучасному світі не можливо бути ефективним, 

якщо не дбати про власне професійне навчання, тобто оволодівати новими 

знаннями, уміннями, навичками та застосовувати їх для як розвитку 

організації, так і для здійснення програмової діяльності. 

У ході дослідження було проведено фокус-групи з херсонськими ОГС для 

того, щоб з’ясувати потреби у навчанні, а також під час опитування 

респонденти мали відповісти щодо тематичних напрямків їх тренінгової 

підтримки та необхідної підтримки з боку органів місцевого 

самоврядування територіальної громади міста Херсона. Результати 

опитування засвідчили, що трохи більше половини опитаних ОГС 

потребують навчання у різних формах (58% опитаних). Найбільш 

затребуваними виявилися такі напрямки професійного навчання: 

 фінансовий менеджмент в ОГС та бухгалтерський облік в ОГС; 

 комунікація ОГС, PR-стратегія ОГС; 

 менеджмент проектів; 

 взаємодія ОГС з органами державної влади, місцевого 

самоврядування; 

 активізація територіальної громади; 

 навчання тренерів (тренінг для тренерів). 

Актуальною є потреба в розвитку «м’яких/гнучких» навичок (soft skills) 

персоналу та активістів ОГС, тобто таких неспеціалізованих навичок, які 

                                                             
20 ПРО ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПРОСТОЮ МОВОЮ: Посібник для практиків. – Київ, 2017. – 84 с 
21 «Формування оцінки рівня організаційної спроможності та розвиток ОГС в Україні, Молдові та Білорусі. 
Посібник з організаційного розвитку (ОР)». Розроблено INTRAC для DHRP ПРООН 
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дають можливість бути успішним при виконанні своїх професійних 

обов’язків, забезпечують високу продуктивність і, на відміну від 

спеціалізованих навичок, не пов’язані з конкретною сферою. Такі навички 

пов’язуються з безліччю варіантів поведінки, що допомагають людям в 

роботі, зокрема командній, а також успішно соціалізуватися. Представники 

опитаних ОГС висловлювали важливість розвитку, передусім, таких 

«м’яких» навичок: 

 креативність; 

 комунікація та взаємодія з іншими; 

 здатність ухвалювати обґрунтовані рішення; 

 управління нематеріальними ресурсами, насамперед, людськими; 

 проектне управління; 

 стратегічне мислення; 

 використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій. 

Узагальнюючи отримані дані, можемо зазначити, що для міських ОГС 

актуальними залишаються всі три складові ОР: здатність організації існувати 

(фінансовий менеджмент, управління нематеріальним ресурсами і т.п.), 

здатність організації діяти (проектний менеджмент), здатність організації 

взаємодіяти (ефективна комунікація, взаємодія з органами державної 

влади та місцевого самоврядування і т.п.). 

Конкретизуючи за кожним із означених пріоритетів професійного навчання, 

представники опитаних ОГС визначили такі питання/теми, за якими б хотіли 

отримати нові знання та розвинути відповідні навички: 

Пріоритетний напрям 

професійного навчання 

Очікування (знання, навички, уміння) ОГС 

від професійного навчання за визначеним 

напрямом 

Проектний менеджмент  пошук соціально значущої ідеї для 

проекту; 

 написання грантової заявки до 

донорської установи; 

 техніка написання проекту; 

 визначення потреб цільових груп для 

розроблення проекту; 
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Пріоритетний напрям 

професійного навчання 

Очікування (знання, навички, уміння) ОГС 

від професійного навчання за визначеним 

напрямом 

 визначення показників 

результативності проекту; 

 обрахування бюджету проекту; 

 забезпечення сталості проекту; 

 написання звітів про реалізований 

проект; 

 інформація про донорські установи, 

програми грантової підтримки. 

Фінансові аспекти 

діяльності ОГС 

 соціальне підприємництво; 

 надання платних послуг 

неприбутковими організаціями; 

 залучення фінансів для діяльності 

ОГС, публічний збір коштів; 

 розроблення річного бюджету ОГС; 

 забезпечення прозорості 

використання фінансових ресурсів; 

 використання програм для 

автоматизованого бухгалтерського 

обліку. 

Комунікація та зв’язки з 

громадськістю ОГС 

 використання соціальних мереж в 

діяльності ОГС; 

 соціальні медіа в комунікації ОГС з 

громадськістю;  

 написання коротких текстів для 

висвітлення діяльності організації; 

 кібербезпека в діяльності ОГС; 

 медіа грамотність; 

 налагодження комунікації з 

цільовими групами; 
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Пріоритетний напрям 

професійного навчання 

Очікування (знання, навички, уміння) ОГС 

від професійного навчання за визначеним 

напрямом 

 привернення уваги до актуальних 

тем; 

 взаємодія з журналістами; 

 уміння публічного виступу. 

Взаємодія ОГС з органами 

державної влади та 

місцевого самоврядування, 

іншими ОГС 

 використання механізму соціального 

замовлення; 

 методи представництва інтересів 

цільових груп в процесі розроблення 

та ухвалення рішень органами 

державної влади та місцевого 

самоврядування; 

 розвиток довготривалих партнерств 

ОГС. 

Активізація територіальної 

громади 

 

 залучення прихильників; 

 залучення волонтерів; 

 виявлення потреб цільових груп; 

 методи громадянської освіти 

 

Опитані ОГС також засвідчили достатньо високий рівень вмотивованості 

щодо навчання, пов’язуючи професійне навчання з ефективністю роботи 

організації. При цьому організації-респонденти висловлюють бажання 

пройти тренінгову підготовку задля розвитку навичок проведення тренінгів, 

навчання дорослих, використання сучасних технік фасилітації та 

модерування. 

Щодо потреби в допомозі з боку органів місцевого самоврядування, то ОГС, 

у першу чергу, очікують від міської влади фінансової та інформаційної 

допомоги. Лише 13 з 58 опитаних ОГС зазначали, що «не треба допомагати, 

головне нехай не заважають». 
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ВИСНОВКИ 
1. Трохи більше половини усіх зареєстрованих ОГС в Херсонській області 

та дані про які внесено в ЄДР, зазначають місце своєї реєстрації саме 

місто Херсон та/або населені пункти, які перебувають у віданні  

Херсонської міської ради. Таким чином, більшість ОГС Херсонщини 

зосереджені в обласному центрі. Проте вони можуть поширювати 

свою діяльність і на інші населенні пункти та адміністративно-

територіальні одинці. Разом з тим, офіційні дані реєстрації ОГС в ЄДР 

у значної кількості організацій є неактуальними, або неправильними, 

що фактично негативно може впливати на реалізацію громадянами 

права на доступ до інформації про місцезнаходження ОГС і власне 

комунікацію між ОГС та потенційними прихильниками їх діяльності.  

Така ситуація не може не викликати занепокоєння на тлі того, що за 

даними соціологічного опитування22 Фонду «Демократичні 

ініціативи» ім. І. Кучеріва 65,5% українців не знають про існування у 

їхніх населених пунктах ОГС. І лише 7% громадян беруть участь у 

діяльності ОГС. Опитані ж ОГС міста Херсона натомість у своїй 

переважній більшості вважають, що про їхнє існування чи їхню 

діяльність жителі міста знають у тій чи іншій мірі 

 

2. В інфраструктурі ОГС міста Херсона переважає частка громадських 

об’єднань (80,3% від загальної кількості зареєстрованих в місті 

Херсоні), які створені та зареєстровані відповідно до Закону України 

«Про громадські об’єднання». Другими за кількістю йдуть благодійні 

організації. Незначна частка в структурі сектору ОГС м. Херсона – це 

творчі спілки та органи самоорганізації населення.  

Активізація громади та розвиток територіальної громади, 

громадянська просвіта – це найпопулярніші тематичні сектори, в яких 

працюють опитані ОГС23. Тобто advocacy  діяльність більш притаманна 

херсонським ОГС, ніж надання соціальних послуг. Разом з тим серед 

опитаних херсонських ОГС виявилося найбільше таких, які поєднують 

в своїй діяльності представництво інтересів, захист прав та надання 

                                                             
22 https://dif.org.ua/article/gromadyanske-suspilstvo-v-ukraini-vikliki-i-zavdannya  
23 Звертаємо увагу, що далі висновки стосуються даних отриманих лише від ОГС, що взяли участь у 
дослідженні. Таких було 60. 

https://dif.org.ua/article/gromadyanske-suspilstvo-v-ukraini-vikliki-i-zavdannya
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соціальних послуг. Чисто advocacy-організацій чи таких, які надають 

лише соціальні послуги, невелика кількість серед опитаних ОГС. 

Симптоматичним є те, що значна кількість опитаних ОГС не 

розрізняють сервісно-орієнтовану діяльність від advocacy-діяльності, 

або перебувають у пошуку і не мають чітко вираженої сутності 

програмової складової свого існування. 

Значна кількість організацій спрямовують свою діяльність на молодь і 

дітей, активістів і волонтерів ОГС. При цьому найбільш популярними 

видами діяльності ОГС просвітництво, навчання (тренінги) та 

поширення інформації. Надання соціальних послуг притаманний 

лише невеликій частці опитаних ОГС. 

 

3. Бажання бути корисними громаді та суспільству в цілому, позитивно 

впливати на розвиток громади – це головні фактори, які спричинили 

створення переважної більшості опитаних ОГС. 

У своїй більшості опитані ОГС є членськими. У більшості ОГС кількість 

членів коливається у межах від 1 до 30. Причому за останні 12-ть 

місяців у таких ОГС кількість членів збільшилася або залишалася без 

змін. Поповнення ж ОГС новими членами відбувалося переважно 

двома шляхами: нові члени самі проявляли ініціативу або їх 

запрошували (рекомендували, рекрутували)  теперішні члени та/або 

співробітники організації. Окрім того, більшість ОГС мають волонтерів, 

які не є членами та співробітниками організації, проте беруть участь 

на безоплатній основі періодично участь у її діяльності (див. рис. 8).  

 

4. Херсонські ОГС частіше взаємодіють з органами місцевого 

самоврядування міста, ніж районів у місті. Найпоширенішою формою 

такої взаємодії є участь представників ОГС у роботі дорадчо-

консультативних органів міськради та її постійних комісій, 

виконавчого комітету міської ради та його структурних підрозділів. 

Разом з тим, тривожним сигналом є те, що третина опитаних ОГС 

оцінює рівень їх взаємодії з ОМСВ міста як протистояння. 
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Найбільш поширеними перешкодами у належній співпраці ОГС та 

ОМСВ міста, на думку опитаних ОГС, є недостатня поінформованість 

ОМСВ про діяльність ОГС, відсутність бажання в ОМСВ чи нерозуміння 

корисності та необхідності співпраці з ОГС. Разом з цим, 

простежується тенденція, що ОГС не розуміють доцільність співпраці 

з ОМСВ районів міста, а звідси низький рівень самої співпраці. 

5. Опитані ОГС засвідчили обізнаність у тій чи іншій мірі  про діяльність 

своїх колег, які працюють в інших тематичних сферах чи за іншими 

напрямами. При цьому також наявна активна співпраця між ОГС як в 

межах міста, так і з ОГС з інших адміністративно-територіальних 

одиниць. Найбільш популярним видом взаємодії ї обмін 

інформацією. 

 

6. Опитані ОГС активно залучають донорську допомогу як від офіційних 

проектів, програм міжнародної технічної допомоги, так і від 

недержавних зарубіжних донорських інституцій. Представництво ЄС в 

Україні чи інших структур ЄС, Агентство США з міжнародного розвитку 

(USAID) та Посольство США в Україні, міжнародний фонд 

«Відродження», ПРООН  та MATRA є тими донорськими 

організаціями, які надали гранти найбільшій кількості міських ОГС.  

 

7. Соціальні мережі та електронні засоби масової інформації є 

найпоширенішими каналами комунікації ОГС з жителями міста. А 

серед соціальних мереж опитані ОГС найбільше користуються 

Facebook. 

 

8. Більшість опитаних ОГС усвідомлює важливість організаційного 

розвитку та висловлюють потребу у професійному навчанні своїх 

працівників та активістів.  Проектний менеджмент та управління 

фінансами, комунікація є топ-напрямками, за якими ОГС прагнуть 

покращувати рівень компетентності. 
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ДОДАТКИ 

Додаток 1. Анкета верифікації даних ОГС 

 
АНКЕТА ОПИТУВАННЯ  

громадських організацій, благодійних організації, творчих спілок, органів самоорганізації 
населення 

 
Будь ласка, надайте наступну інформацію про вашу організацію: 

 
Назва організації (повна назва відповідно до Статуту/запису в Єдиному державному реєстрі): 
__________________________________________________________________________________ 
 
Код ЄДРПОУ                                                                                                            

 
 

Рік реєстрації організації  (тільки рік):                                                                                                                                                                    
Адреса для надсилання поштової кореспонденції24:  
індекс_____________назва населеного пункту_____________25 
назва вулиці/проспекту/бульвару/провулку/тощо_____________ 
№ будинку ____корпус (у разі наявності)_______номер офісу, каб., тощо (у разі наявності)____ 
У разі, якщо ваша організація використовує абонентську поштову скриньку, то зазначте данні: 
Індекс_________ абонентська скринька №____________хто отримувач__________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Адреса електронної пошти ____________________________________@__________________ 
Адреса розташування керівного органу організації, офісу організації (у разі наявності), куди 
можна звернутися:  
У разі, якщо ця адреса співпадає з поштовою, то позначте це не заповнюйте далі цю частину: 
⎕ співпадає з поштовою 
індекс________________ назва населеного пункту_______________________________26  
назва вулиці/проспекту/бульвару/провулку/тощо_____________________________________ 
№ будинку ____корпус (у разі наявності)______номер офісу, каб., тощо (у разі наявності)___ 
 
Прізвище та ім’я керівника організації _______________________________________________ 
Номер (и) контактного телефону +38(0__________)___________________________________ 
 
Будь ласка, надішліть інформацію до 9 квітня 2018 року на поштову адресу: вул. 
Старообрядницька, 34, м. Херсон, 73025 (отримувач – Фонд громади міста Херсона «Захист») 
– конверт додається. 

Дякуємо за ваш час та докладені зусилля! 
 

Прізвище та ім’я особи, яка заповнювала анкету_______________________________________ 

  

                                                             
24 Зазначте актуальну (фактичну) адресу, куди можна надсилати поштову кореспонденцію або доставити 
кур’єром 
25 Зазначте теперішню назву після перейменування, якщо таке було 
26 Зазначте теперішню назву після перейменування, якщо таке було 
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Додаток 2. Анкета опитування ОГС 
АНКЕТА ОПИТУВАННЯ  

громадських організацій, благодійних організації, творчих спілок, органів самоорганізації 
населення 

 
Дякуємо за участь у 1-му етапі опитування організацій громадянського суспільства міста 

Херсона. На наступному етапі ми маємо намір дослідити більш детально ті організації, які 
підтвердили свої дані. На другому етапі планується дослідити сектори, в яких діють 
організації, напрямки роботи організацій, рівень співпраці організацій між собою та 

органами влади, а також виявити потреби в тренінговій та інших видах допомоги. Просимо 
Вас до 25 червня 2018 року заповнити он-лайн анкету. 

З повагою, команда Фонду громади міста Херсона «Захист» 
 

Будь ласка, надайте наступну інформацію про вашу організацію: 
 
1.Назва організації (повна назва відповідно до Статуту/запису в Єдиному державному реєстрі): 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
2.Код ЄДРПОУ    

                                                                                                          
 

 
3.Чи включена Ваша організація до Реєстру неприбуткових установ та організацій? 
⎕ Так      
⎕ Ні               

 
4. Яка ознака неприбутковості Вашої організації ? (оберіть лише одну відповідь) 

⎕ (0032) - громадські об’єднання; 

⎕ (0034) - творчі спілки; 

⎕ (0036) - благодійні організації; 

⎕ (0038) - спілки; 

⎕ (0039) - асоціації та інші об’єднання юридичних осіб;; 

⎕ (0043) - об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників 

жилих будинків; 

⎕ (0048) - інші юридичні особи, 

⎕ Організація не внесена до Реєстру неприбуткових установ та організацій 

 

5. У якому секторі (секторах) здійснює діяльність Ваша організація ? (обрати не більше трьох 

варіантів): 

⎕ Захист прав людини 

⎕ Надання соціальних послуг 

⎕ Робота з особами з інвалідністю 

⎕ Робота з людьми поважного віку 

⎕ Робота з людьми, що живуть з ВІЛ/СНІД, просвітництво з питань ВІЛ/СНІД 

⎕ Питання подолання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, захист прав чорнобильців 

⎕ Робота з ветеранами (ІІ Світової війни, АТО, Операція об’єднаних сил, афганці) 

⎕ Робота з особами, сім’ями, які живуть в складних життєвих обставинах 
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⎕ Громадянська просвіта 

⎕ Надання гуманітарної допомоги 

⎕ Надання благодійної допомоги 

⎕ Фонд громади 

⎕ Захист прав споживачів 

⎕ Просування гендерної рівності 

⎕ Молодіжна робота, студентство 

⎕ Робота з дітьми 

⎕ Культура та мистецтво 

⎕ Захист і просування прав жінок 

⎕ Охорона здоров’я, медицина 

⎕ Розвиток територіальної громади, активізація громади 

⎕ Сприяння розвитку бізнес-активності, підприємницькій діяльності 

⎕ Екологія 

⎕ Розвиток медіа 

⎕ Професійна асоціація (об’єднання за професійною діяльністю на зразок асоціація 

пекарів, аптечна асоціація і т.п.) 

⎕ Сприяння розвитку та посиленню спроможності організацій громадянського суспільства  

⎕ Аналітична підтримка формування та реалізації державної, місцевої політики в різних 

сферах, ухвалення рішень органами державної влади та місцевого самоврядування) 

⎕ Advocacy діяльність (вплив на формування та реалізацію державної, місцевої політики в 

різних сферах, ухвалення рішень органами державної влади та місцевого 

самоврядування) 

⎕ Інше 

(зазначте)___________________________________________________________________ 

 

6. Які ключові види діяльності здійснює Ваша організація? (обрати не більше трьох варіантів): 

⎕ Надання правової допомоги 

⎕ Надання соціальних послуг 

⎕ Захист прав та представництво інтересів (advocacy) 

⎕ Тренінги, семінари, інші види неформальної, інформальної освіти 

⎕ Поширення інформаційних матеріалів, інформаційних видань 

⎕ Проведення досліджень, аналітичні розробки 

⎕ Адміністрування грантових програм (управління процесом надання грантів) 

⎕ Реабілітація 

⎕ Розроблення рекомендацій для суспільної політики, проектів рішень органів державної 

влади, місцевого самоврядування 

⎕ Громадський моніторинг, громадська експертиза 

 

7. Хто є цільовими групами (клієнтами) Вашої організації? (обрати не більше трьох варіантів): 

⎕ Діти 

⎕ Молодь 

⎕ Студенти 

⎕ Люди поважного віку 

⎕ Особи з інвалідністю 
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⎕ Ветерани 

⎕ Особи, які перебувають в складних життєвих обставинах 

⎕ Сім’ї різних категорій 

⎕ Батьки школярів 

⎕ Жінки, дівчата 

⎕ Внутрішньо переміщені особи 

⎕ біженці 

⎕ окремі професійні групи чи групи фахівців 

⎕ науковці, дослідники 

⎕ діячі культури та мистецтва 

⎕ підприємці, керівники та працівники бізнес-компаній 

⎕ активісти, волонтери організацій громадянського суспільства 

⎕ державні службовці, службовці органів місцевого самоврядування 

⎕ споживачі 

⎕ люди, які живуть з ВІЛ/СНІД 

⎕ журналісти та працівники медіа, медіа-організації 

⎕ інше (зазначте)___________________________________ 

 

8. Як із нижче наведених визначень найбільш точно характеризує Вашу організацію? 

⎕ Діяльність нашої організації спрямована виключно на членів нашої організації 

⎕ Діяльність нашої організації спрямована на осіб, які не є членами, працівниками нашої 

організації 

⎕ Діяльність нашої організації спрямована як на членів нашої організації, так і на інших осіб 

поза нашою організацією 

 

9. Що спричинило створення Вашої організації? (обрати не більше трьох варіантів): 

⎕ Бажання допомогти іншим 

⎕ Бажання допомогти самим собі (членам організації) 

⎕ Бажання бути корисним громаді, суспільству 

⎕ Необхідність залучення грантів, фінансової допомоги 

⎕ Бажання позитивно впливати на розвиток громади, суспільства 

⎕ Самореалізація засновників організації 

⎕ Змістовно, цікаво проводити вільний час з іншими 

⎕ Інше 

(зазначте):___________________________________________________________________ 

 

10. Чи є Ваша організація членською?  
⎕ Так 

⎕ Ні (переходьте до п.15) 

⎕ Не знаю (переходьте до п.15) 

  
11.  Скільки членів нараховує Ваша організація?  
⎕ 1-10 членів 

⎕ 11-30 членів 

⎕ 31-50 членів 



 
46 

⎕ 51-70 членів 

⎕ 71-100 членів 

⎕ більше 100 членів 

 

12.Чи змінилась кількість членів організації протягом останніх 12 місяців? 

⎕ Збільшилась 

⎕ Не змінилась (переходьте до п.14) 

⎕ Зменшилась (переходьте до п.14) 

⎕ Не знаю (переходьте до п.14)  

 
13.Як Ви їх залучили? (зазначте УСІ відповіді, що підходять) 
⎕ через оголошення в медіа 

⎕ проведення вуличних акцій, спеціальних заходів, під час яких здійснювався набір 

⎕ завдяки запрошенню теперішніх членів організації 

⎕ співробітники організації запросили, залучили, рекомендували нових членів організації 

⎕ нові члени організації проявили власну ініціативу 

⎕ Інше (будь ласка, уточніть)__________________________ 

⎕ Не знаю 

 

14.  Чи працюють в організації волонтери (відмінне від членів організації чи співробітників)? 

⎕ Так 

⎕ Ні (переходьте до п.16) 

⎕ Не знаю (переходьте до п.16) 

 

15.  Скільки у Вашій організації ПОСТІЙНИХ (тобто беруть участь у діяльності організації не 

менше півроку) волонтерів? (зазначте цифру)_____________________ 

 

16.  Чи взаємодіяла Ваша організація протягом 2017-2018 років з Херсонською міською радою, 

виконавчим комітетом Херсонської міської ради та його структурними підрозділами, міським 

головою? 

⎕ Так 

⎕ Ні (переходьте до п.18) 

⎕ Не знаю (переходьте до п.18) 

 

17.  У якій формі взаємодіяла Ваша організація з Херсонською міською радою, виконавчим 

комітетом Херсонської міської ради та його структурними підрозділами, міським головою? 

⎕ Представники організації беруть участь у роботі консультативно-дорадчих органів 

(громадська рада, робочі групи і т.п.) 

⎕ Представники організації беруть участь у засіданнях міської ради, виконавчого комітету 

⎕ Представники організації залучаються до роботи над проектами різноманітних рішень 

міськради, виконкому чи його структурних підрозділів 

⎕ Організація ініціювала проведення громадських слухань, зборів громадян за місцем 

проживання 

⎕ Організація проводила громадську експертизу діяльності органів місцевого 

самоврядування 



 
47 

⎕ Організація здійснює моніторинг діяльності органів місцевого самоврядування, 

комунальних установ та підприємств 

⎕ Організація є отримувачем гранту, фінансової допомоги з міського бюджету на 

реалізацію свого проекту, програми, заходів 

⎕ Організація і орган місцевого самоврядування виступили співорганізаторами заходу, 

акції, проекту 

⎕ Організація надає соціальні послуги в рамках соціального замовлення з боку органу 

місцевого самоврядування 

⎕ Організація надавала допомогу на прохання міської ради, виконавчого комітету чи його 

структурних підрозділів 

⎕ Представники організації беруть участь у річних публічних звітах міського голови, 

депутатів міської ради 

⎕ Організація є виконавцем заходів в межах реалізації міської цільової програми чи низки 

таких програм 

⎕ Інше (зазначте що саме)_____________________________________________ 

⎕ Не знаю  

 

18. Які причини того, що Ваша організація протягом 2017-2018 років не взаємодіяла з 

Херсонською міською радою, виконкомом Херсонської міської ради та його структурними 

підрозділами, міським головою? (виберіть УСІ прийнятні відповіді)  

⎕ Не було в тому потреби 

⎕ Наша організація не знає які є механізми такої взаємодії 

⎕ Наша організація має попередній негативний досвід такої взаємодії, а тому відмовилися 

від цього в подальшому 

⎕ Наші пропозиції по взаємодії проігноровано чи відхилені  

⎕ Наша організація не знає, що такі органи місцевого самоврядування існують 

⎕ Не знаю  

⎕ Інше (зазначте що саме)_____________________________________________ 

 

19. Що, на Ваш погляд, заважає співпраці між організаціями громадянського суспільства та 

Херсонською міською радою, виконкомом Херсонської міської ради та його структурними 

підрозділами? (виберіть УСІ прийнятні відповіді)  

⎕ Небажання співпрацювати з боку організацій громадянського суспільства 

⎕ Небажання співпрацювати з боку органів місцевого самоврядування 

⎕ Низький рівень професіоналізму організацій громадянського суспільства або його 

відсутність 

⎕ Недостатня інформованість органів місцевого самоврядування  про організації 

громадянського суспільства 

⎕ Нерозуміння корисності/необхідності такої співпраці з боку органів місцевого 

самоврядування 

⎕ Нерозуміння корисності/необхідності такої співпраці з боку організацій громадянського 

суспільства 

⎕ Не знаю 

⎕ Інше (будь ласка, 

уточніть)___________________________________________________________ 
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20. Чи взаємодіяла Ваша організація протягом 2017-2018 років з районними у місті радами та 

їх виконавчими комітатами, їх структурними підрозділами? 

⎕ Так 

⎕ Ні (переходьте до п.23) 

⎕ Не знаю (переходьте до п.25) 

 

21.  З якою із районних у місті рад взаємодіяла Ваша організація протягом 2017-2018 років? 

(оберіть усі можливі варіанти) 

⎕ Дніпровською у місті Херсоні радою 

⎕ Корабельною у місті Херсоні радою  

⎕ Суворовською у місті Херсоні радою 

 

22.  У якій формі взаємодіяла Ваша організація з районними у місті радами та їх виконавчими 

комітатами, їх структурними підрозділами? 

⎕ Представники організації беруть участь у роботі консультативно-дорадчих органів 

(громадська рада, робочі групи і т.п.) 

⎕ Представники організації беруть участь у засіданнях районної у місті ради, виконавчого 

комітету 

⎕ Представники організації залучаються до роботи над проектами різноманітних рішень 

районної у місті ради, виконкому чи його структурних підрозділів 

⎕ Організація ініціювала проведення громадських слухань, зборів громадян за місцем 

проживання 

⎕ Організація проводила громадську експертизу діяльності райради, виконавчого комітету 

чи його структурних підрозділів 

⎕ Організація здійснює моніторинг діяльності райради, виконавчого комітету чи його 

структурних підрозділів 

⎕ Організація є отримувачем гранту, фінансової допомоги з районного бюджету на 

реалізацію свого проекту, програми, заходів 

⎕ Організація і райрада, її виконавчий комітет виступили співорганізаторами заходу, акції, 

проекту 

⎕ Організація надавала допомогу на прохання районної у місті ради, виконавчого комітету 

чи його структурних підрозділів 

⎕ Представники організації беруть участь у річних публічних звітах голови районної у місті 

ради, депутатів районної у місті ради 

⎕ Організація є виконавцем заходів в межах реалізації районної цільової програми чи 

низки таких програм 

⎕ Інше (зазначте що саме)_____________________________________________ 

⎕ Не знаю  
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23. Які причини того, що Ваша організація протягом 2017-2018 років не взаємодіяла з  

районними у місті радами та їх виконавчими комітатами, їх структурними підрозділами? 

(виберіть УСІ прийнятні відповіді)  

⎕ Не було в тому потреби 

⎕ Наша організація не знає які є механізми такої взаємодії 

⎕ Наша організація має попередній негативний досвід такої взаємодії, а тому відмовилися 

від цього в подальшому 

⎕ Наші пропозиції по взаємодії проігноровано чи відхилені  

⎕ Наша організація не знає, що такі органи місцевого самоврядування існують 

⎕ Не знаю  

⎕ Інше (зазначте що саме)_____________________________________________ 

 

24.Що, на Ваш погляд, заважає співпраці між організаціями громадянського суспільства та 

районними у місті радами та їх виконавчими комітатами, їх структурними підрозділами? 

(виберіть УСІ прийнятні відповіді)  

⎕ Небажання співпрацювати з боку організацій громадянського суспільства 

⎕ Небажання співпрацювати з боку органів місцевого самоврядування 

⎕ Низький рівень професіоналізму організацій громадянського суспільства або його 

відсутність 

⎕ Недостатня інформованість органів місцевого самоврядування  про організації 

громадянського суспільства 

⎕ Нерозуміння корисності/необхідності такої співпраці з боку органів місцевого 

самоврядування 

⎕ Нерозуміння корисності/необхідності такої співпраці з боку організацій громадянського 

суспільства 

⎕ Не знаю 

⎕ Інше (будь ласка, 

уточніть)___________________________________________________________ 
 

25.  Яке з наступних тверджень найкращим чином описує рівень співпраці організацій 

громадянського суспільства та Херсонської міською ради, виконкому Херсонської міської 

ради та його структурних підрозділів, міським головою (органи місцевого самоврядування)? 

(виберіть лише один з наданих варіантів) 

⎕ Організації громадянського суспільства та органи місцевого самоврядування 

територіальної громади міста Херсона мають однакові цілі та шляхи їх досягнення 

(координація) 

⎕ Організації громадянського суспільства та органи місцевого самоврядування 

територіальної громади міста Херсона мають однакові шляхи досягнення різних цілей 

(кооптація)  

⎕ Організації громадянського суспільства та органи місцевого самоврядування 

територіальної громади міста Херсона мають однакові цілі, але різні шляхи їх досягнення 

(комплементація) 

⎕ Організації громадянського суспільства та органи місцевого самоврядування 

територіальної громади міста Херсона перебувають у конфронтації/протистоянні 

⎕ Важко відповісти 
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26. У якій мірі Ви обізнані з діяльністю інших організацій громадянського суспільства в місті 

Херсоні, які здійснюють подібну до Вашої діяльність? (виберіть лише один з наданих варіантів) 

⎕ Досить добре обізнані 

⎕ Частково обізнані 

⎕ Зовсім необізнані 

⎕ Ми взагалі не знаємо про існування таких організацій 

⎕ Важко відповісти 

 

27. У якій мірі Ви обізнані з діяльністю інших організацій громадянського суспільства в місті 

Херсоні, які здійснюють діяльність відмінну від діяльності Вашої організації? (виберіть лише 

один з наданих варіантів) 

⎕ Досить добре обізнані 

⎕ Частково обізнані 

⎕ Зовсім необізнані 

⎕ Ми взагалі не знаємо про існування таких організацій 

⎕ Важко відповісти 

 
28. Чи співпрацювала протягом 2017-2018 років Ваша організація з іншими організаціями 
громадянського суспільства з міста Херсона? 
⎕ Так  

⎕ Ні (переходьте до п.30) 

⎕ Організація співпрацювала до 2017 року, але за вказаний період ні  (переходьте до п.30) 

⎕ Не знаю  (переходьте до п.30) 

 

29. Яким чином Ваша організація протягом 2017-2018 років співпрацювала з іншими 

організаціями громадянського суспільства з міста Херсона? (зазначте УСІ прийнятні варіанти) 

⎕  Обмінювалися інформацією 

⎕  Впроваджували партнерські проекти, програми, заходи 

⎕  Спільно проводили акції, заходи 

⎕ Спільно надаємо соціальні послуги 

⎕ Разом входимо до складу коаліції чи мережі організацій громадянського суспільства 

⎕ Консультуємо одна одну 

⎕ Не знаю 

⎕ Інше (зазначте що 

саме):______________________________________________________________ 

 
30. Чи співпрацювала протягом 2017-2018 років Ваша організація з іншими організаціями 
громадянського суспільства з інших регіонів, адміністративно-територіальних одиниць з-поза 
меж міста Херсона? 
⎕ Так  

⎕ Ні  (переходьте до п.32) 

⎕ Організація співпрацювала до 2017 року, але за вказаний період ні  (переходьте до п.32) 

⎕ Не знаю (переходьте до п.32) 
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31. Яким чином Ваша організація протягом 2017-2018 років співпрацювала з іншими 

організаціями громадянського суспільства з інших регіонів, адміністративно-територіальних 

одиниць з-поза меж міста Херсона? (зазначте УСІ прийнятні варіанти) 

⎕  Обмінювалися інформацією 

⎕  Впроваджували партнерські проекти, програми, заходи 

⎕  Спільно проводили акції, заходи 

⎕ Спільно надаємо соціальні послуги 

⎕ Разом входимо до складу коаліції чи мережі організацій громадянського суспільства 

⎕ Консультуємо одна одну 

⎕ Інше (зазначте що 

саме):______________________________________________________________ 

⎕  Не знаю    

 
32. Чи має Ваша організація за весь час свого існування досвід залучення грантів (фінансування 
на безповоротній основі) від програм міжнародної технічної допомоги, міжнародних 
донорських організацій та установ? 
⎕ Так  

⎕ Ні  (переходьте до п.34) 

⎕ Не знаю (переходьте до п.34) 

 
33. Від яких донорських установ та організацій отримувала Ваша організація гранти?  
⎕ Представництво ЄС в Україні чи інших структур ЄС 

⎕ Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) 

⎕ Посольство США 

⎕  ПРООН 

⎕ Посольство Нідерландів (MATRA) 

⎕ Посольство Швеції (SIDA) 

⎕ Посольство Канади (CIDA) 

⎕ Міжнародний фонд «Відродження» 

⎕ Не знаю 

⎕ Інші (зазначте які 

саме)____________________________________________________________ 

 
34. Які канали поширення інформації про свою діяльність використовуєте у своїй роботі? 
(зазначте УСІ відповіді, що підходять) 
⎕ Друковані засоби масової інформації 

⎕ Електронні засоби масової інформації 

⎕ Соціальні мережі 

⎕ Власний друкований чи електронний інформаційний бюлетень 

⎕ Електронна розсилка новин 

⎕ Поширюємо буклети, брошури, листівки про організацію 

⎕ Власна веб-сторінка 

⎕ Веб-ресурси інших організацій 

⎕ спеціалізовані веб-ресурси (типу Громадський простір, Гурт і т.п.) 

⎕ публічні презентації, зустрічі, вуличні акції 

⎕ Видаємо річні публічні звіти 
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⎕ Наша організація не поширює інформацію про себе 

⎕ Інше (будь ласка, уточніть): 

 

35. На Вашу думку, яке з наступних тверджень найкращим чином описує рівень обізнаності 

громадськості міста Херсона про діяльність Вашої організації? 

⎕ Знає, що наша організація існує 

⎕ Знає про діяльність нашої організації 

⎕ Підтримує нашу організацією власною участю 

⎕ Не знають про те, що ми існуємо 

⎕ Важко відповісти на це питання 

 

36. Чи ваша організація використовує соціальні мережі? 

⎕ Так 

⎕ Ні (переходьте до п.38) 

⎕ Не знаю(переходьте до п.38) 

 

37.  Які саме соціальні мережі використовує Ваша організація в своїй діяльності? 

⎕ Facebook 

⎕ Twitter 

⎕ Instagram 

⎕ Linkedin 

⎕ Інші (вкажіть які):  

 

38. До якого типу можете віднести свою організацію? (оберіть лише ОДИН варіант відповіді) 

⎕ Організація представництва інтересів та захисту прав (advocacy) (переходьте до п.40) 

⎕ Організація надає соціальні послуги 

⎕ Організація поєднує в своїй діяльності представництво інтересів, захист прав та надання 

соціальних послуг 

⎕ Важко відповісти (переходьте до п.40) 

 

39. Якщо Ваша організація надає соціальні послуги, то позначте які саме: 

⎕ Соціально-побутові 

⎕ Психологічні 

⎕ Соціально-педагогічні 

⎕ Соціально-медичні 

⎕ Задоволення матеріальних інтересів і потреб осіб, які перебувають в складних життєвих 

обставинах (натуральна чи грошова допомога) 

⎕ Юридичні послуги (правова допомога) 

⎕ Послуги з працевлаштування 

⎕ Навчальні/консультативні/тренінгові 

⎕ Інформаційні послуги 

⎕ Соціальний супровід 

⎕ Соціальна робота з дітьми та молоддю 

⎕ Соціальна реабілітація 

⎕ Соціальна профілактика 
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⎕ Консультування інших організацій громадянського суспільства 

⎕ Інші (вкажіть які):________________________________________________________ 

 
 40. Чи є потреба у Вашої організації пройти навчання (тренінг, семінар, консультації і т.п.)?  

⎕ Так 

⎕ Ні (переходьте до п.42) 

⎕ Не знаю(переходьте до п.42) 

 

41.  Будь ласка, зазначте теми, з яких було б корисно для вашої організації пройти навчання 

(тренінги, семінари, консультації і т.п.)? 

⎕ Написання проекту 

⎕ Менеджмент проекту 

⎕ Менеджмент організації громадянського суспільства 

⎕ Врядування в організації громадянського суспільства 

⎕ Тренінг для тренерів – ТОТ 

⎕ Стратегічне планування діяльності ОГС 

⎕ Фінансовий менеджмент в ОГС 

⎕ Бухгалтерський облік в ОГС 

⎕ Управління персоналом ОГС 

⎕ Робота з волонтерами 

⎕ PR-стратегія ОГС 

⎕ Розв'язання конфліктів 

⎕ Представлення інтересів та захист прав 

⎕ Побудова коаліцій 

⎕ Ефективна комунікація, презентація та ведення переговорів 

⎕ Написання публічних звітів про діяльність ОГС 

⎕ Соціальний маркетинг 

⎕ Вивчення потреб цільових груп, організацій, громад 

⎕ Побудова команди 

⎕ Моніторинг та оцінка проекту 

⎕ Лідерство  

⎕ Введення до управлінського консультування 

⎕ Взаємодія органів влади та ОГС 

⎕ Мистецтво фандрейзингу  (залучення фінансування на діяльність організації) 

⎕ Просвіта та мобілізація виборців 

⎕ Активізація громади 

⎕ Надання соціальних послуг 

⎕ Соціальне замовлення на надання соціальних послуг 

⎕ Права дитини 

⎕ Права людини 

⎕ Гендер. Гендерна політика. Гендерна рівність 

⎕ Розвиток громади 

⎕ Моніторинг та оцінка 

⎕ Громадська експертиза 

⎕ Інші теми:       
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42. Яка допомога потрібна від Херсонської міської рали, виконкому міської ради та його 

структурних підрозділів? 

⎕ Інформаційна 

⎕ Фінансова 

⎕ Моральна 

⎕ Надання в користування чи оренду приміщення 

⎕ Не треба допомагати, а головне нехай не заважають 

⎕ Інша (яка саме)_____________________________________________________________ 

 
 
43.Прізвище та ім’я особи, яка заповнювала анкету, та її посада в організації   
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Адреса електронної пошти для подальшого зв’язку 
__________)________________________________________. 
 

Дякуємо за ваш час та докладені зусилля! 

  



 
55 

Додаток 3. Список ОГС, які взяли участь в опитуванні на останньому етапі 

дослідження 
1. Благодійна організація "Благодійний фонд "Нове покоління міста Херсона" 
2. Благодійна організація "Благодійний фонд розвитку "Берегиня" 
3. Благодійна організація "Інша" 
4. БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ПРОМІС" 
5. Благодійна організація "Фонд "Кам'янська січ" 
6. Благодійна організація "Фонд громади міста Херсон "Захист" 
7. Благодійна організація «кримськотатарський культурно спортивний центр «Куреш» 
8. БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД  "МАЙБУТНЄ ХЕРСОНЩИНИ" 
9. Громадська організація "Асоціація працівників закладів освіти м.Херсона" 
10. Громадська організація "Громадський центр "Нова генерація" 
11. Громадська організація "Європейський вектор розвитку"  
12. Громадська організація «ВелоХерсон» 
13. Громадська організація " Центр розвитку особистості " Берегиня" 
14. Громадська організація "Бізнес-асоціація "МИ-ХЕРСОНЦІ" 
15. Громадська організація "ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ХЕРСОНСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ЛІГА 

СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ УКРАЇНИ» 
16. Громадська організація "ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ ХАБ" 
17. Громадська організація "ЖИВА-Я" 
18. Громадська організація "Зростання" 
19. Громадська організація "Об'єднання "МИ-ХЕРСОНЦІ" 
20. Громадська організація "Розвиток" 
21. Громадська організація "Спілка жінок Херсонщини" 
22. Громадська організація "СПІЛКА ЖУРНАЛІСТІВ "АЛЬТЕРНАТИВА" 
23. Громадська організація "УРБАН РЕ-ПАБЛІК" 
24. Громадська організація "ФЕДЕРАЦІЯ РУКОПАШНОГО БОЮ ТА БОЙОВИХ МИСТЕЦТВ 

"ВІТЯЗЬ" 
25. Громадська організація "ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА АГЕНЦІЯ ГРОМАДСЬКОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ 

"МІСТ"  
26. Громадська організація "Херсонська обласна громадська організація інвалідів "За рівні 

можливості" 
27. Громадська організація "Херсонський медіа центр" 
28. Громадська організація "Херсонський обласний центр "Успішна жінка" 
29. Громадська організація «КРОНА.ЮА» 
30. Громадська організація Глобальний погляд 
31. Громадська спілка "Об’єднання народного контролю України 
32. Громадська спілка "Об’єднання народного контролю України" (відокремлений 

підрозділ у м. Херсоні) Єврейський благодійно-общинний Центр "Хесед Шмуель" 
33. Громадська організація «Ініцватива на захист прав людей з інвалідністю» 
34. Інформаційно-культурний центр «Таврійський діалог» 
35. Громадська організація «Ліга соціально відповідальних жінок»  
36. Громадська організація «Феномен ЮА» 
37. Благодійна організація «Фундація сприяння громадянської активності 
38. Херсонська обласна органiзацiя «Органiзацii солдатских матерiв Украiни» 
39. Херсонська міська громадська організація "Асоціація 21 століття" 
40. Херсонська міська громадська організація "Руська національна громада "Русичъ" 
41. Херсонська міська громадська організація "ЦЕНТР СПРИЯННЯ ГРОМАДЯНСЬКІЙ УЧАСТІ" 
42. Херсонська міська громадська організація матерів дітей-інвалідів 
43. Херсонська міська спортивна громадська організація "Форвард" 
44. Херсонська обласна громадська організація «Регіональна рада підприємців» 
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45. Херсонська обласна громадська організація «Причорноморський центр політичних та 
соціальних досліджень» 

46. Херсонська обласна організація "Асоціація медичних сестер України" 
47. Херсонська обласна організація Комітету виборців України 
48. Херсонська обласна організація підтримки дітей з синдромом Дауна та їх сімей 

«Сонячні діти Херсонщини» 
49. Херсонська організація Національної спілки художників України 
50. Херсонське міське громадське об’єднання "За Майбутнє Херсона" 
51. Херсонський відокремлений підрозділ громадської організації «Всеукраїнське 

об’єднання «Дія» 
52. Херсонський міський благодійний фонд "Потьомкін" 
53. Херсонський обласний благодійний фонд "Мангуст" 
54. Херсонський обласний благодійний фонд Об'єднання 
55. Херсонська міська громадська організація "Таврія" 
56. Херсонська міська громадська організація "ЦЕСІТ ІМ.СТІВА ДЖОБСА" 
57. Херсонська міська громадська організація «Центр досліджень суспільства» 
58. Громадська організація «Центр культурного розвитку "Тотем" 
59. Громадська організація «ЯНГ ЛАЙФ-ХЕРСОН» 
60. Херсонська міська громадська організація метрів дітей-інвалідів «СЕРЦЕ МАТЕРІ" 
61. Громадськ аорганізація "ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА АГЕНЦІЯ ГРОМАДСЬКОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ 

"МІСТ" 
62. Благодійна організація "ПРОМІС"  

 

 


