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майбутнє» Інституту соціокультурного менеджменту. – Київ: ІСКМ, 2010. – 88 с. 

Національна конференція «Реформування закладів культури» у рамках проекту «Спільний шлях у майбутнє» 

Інституту соціокультурного менеджменту відбулася 29-30 листопада 2010 року у м. Києві.  

На ній розглядались наступні питання: 

 Реалізація проекту «Спільний шлях у майбутнє», дослідження «Діяльність будинків культури по 

задоволенню потреб територіальних громад» та досвіду діяльності Центрів місцевої активності на базі 

закладів культури;  

 Міжнародні та українські правові стандарти регулювання діяльності закладів культури; 

 Антикризова гуманітарна програма Міжнародного фонду «Відродження» та заклади культури; 

 Ефективне управління закладами культури; 

 Співпраця закладів культури, громадських організацій та громади у напрямку благодійності; 

 Місце закладу культури у житті громади; 

 Роль закладів культури у розвитку філантропії в територіальних громадах; 

 Досвід діяльності та запровадження концепції Центрів місцевої активності на базі закладів культури. 

Матеріали конференції стануть у нагоді громадським активістам, керівникам та працівникам закладів культури, а 

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

територіальних громад. 

 

Materials of the National Conference "Reforming of cultural institutions” in framework of the project “Joint way into 

the future” by Institute of Socio-Cultural Management”. - Kyiv: ISСM, 2010. – 88 р. 

National Conference "Reforming of cultural institutions” in framework of the project “Joint way into the future” by Institute of 

Socio-Cultural Management was held on 29-30 November, 2010 in Kiev. 

The following questions were discussed: 

• Implementation of the project “Joint way into the future”, research “Activity of  the Houses of Culture to meet the 

needs of local communities”  and experience of  the Centers of local activity on the basis of cultural institutions; 

• International standards and Ukrainian legal regulation of cultural institutions; 

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

• Effective management of cultural institutions; 

• Collaboration of cultural institutions, NGOs and communities in the direction of charity; 

• The establishment of culture in community life; 

• The role of cultural institutions in the development of philanthropy in communities; 

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

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

the reform of cultural institutions, social problems and improvement of  the life of community. 
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РОЗДІЛ І. Загальна інформація про організаторів конференції 

1.1 Інформація про Інститут Соціокультурного Менеджменту (ІСКМ). 

Кіровоградське обласне об'єднання громадян «Інститут соціокультурного менеджменту» (ІСКМ) 

є неполітичною, некомерційною, нерелігійною, недержавною обласною громадською організацією, яка 

виникла в 2000 році, а в 2001 році була зареєстрована Кіровоградським обласним управлінням юстиції.  

Свою місію ІСКМ вбачає у сприянні демократичній трансформації українського суспільства 

шляхом підтримки розвитку місцевих громад, незалежного інформаційного простору та інтеграційних 

процесів на локальному рівні. Основними напрямками діяльності ІСКМ є освітній, інформаційний та 

дослідницький. Персонал ІСКМ має досвід проведення досліджень, семінарів, тренінгів, розробки 

навчально-методичних посібників, Інтернет-ресурсів та адміністрування грантових програм.  

Діяльність ІСКМ підтримується або підтримувалась: Фондом Євразія, ІСАР „Єднання”, 

Фундацією прав людини, Міжнародним Фондом „Відродження”, Фондом ім. Стефана Баторія, 

Міністерством закордонних справ України, Комітетом виборців України, Фондом Східної Європи, а 

також благодійними пожертвами громадян та бізнесу. 

Основні проекти реалізовані ІСКМ: 

 

№ Назва проекту 
Термін 

реалізації 

Джерело 

фінансування 
Клієнти 

Розмір 

гранту 
Результат проекту 

1 

Розвиток незалежного 

інформаційного 

простору в Україні  

01.01.03-

31.12.03 
Фонд Євразія Журналісти $36000 

Створена система 

висвітлення 

громадських ініціатив 

2 За молодь 
20.12.03-

20.03.04 

Фонд прав 

людини 
Студенти $400 

Активізувалася 

діяльність молодіжних 

НДО 

3 

Інформаційне 

забезпечення процесу 

вирішення соціальних 

проблем на місцевому 

рівні  

03.06.04-

10.10.04 

ІСАР 

„Єднання” 
Лідери НДО $2900 

Збільшилася кількість 

матеріалів про НДО в 

ЗМІ 

4 
Мережа партнерства 

2004 

01.06.04-

31.05.05 

Міжнародний 

фонд 

„Відродження” 

Лідери НДО, 

журналісти 
$800 

НГО отримали 

інформацію про 

програми МФВ 

5 
Інтеграція місцевих 

громад 

16.07.04-

15.07.05 
Фонд Євразія 

Лідери НДО, 

журналісти 
$39000 

Апробована технологія 

кластеру для рішення 

соціальних проблем 

6 
Аналіз передвиборчих 

партійних програм 

22.02.06-

05.04.06 
Фонд Євразія 

Лідери НДО, 

журналісти 
$5100 

Громадяни отримали 

інструменти аналізу 

передвиборчих 

партійних програм 

7 
Політика справа не 

тільки політиків 

15.11.06-

15.12.06 

Міністерство 

закордонних 

справ України 

Лідери НДО, 

журналісти 

29000 

грн. 

Громадяни були 

проінформовані про 

перспективи 

євроатлантичного 

курсу України 

8 

Удосконалення 

системи розробки та 

оцінки програм 

01.01.07-

31.12.07 

Фонд Стефана 

Баторія 

Лідери НДО, 

журналісти 
$16100 

НДО стали більш 

активно оцінювати 

соціальну політику 

9 
Аналіз соціальної 

політики 

01.04.07-

15.01.08 
Фонд Євразія 

Лідери НДО, 

журналісти, 

чиновники 

$10800 

НДО стали більш 

активно оцінювати 

соціальну політику 

10 

Якісний бюджет 

починається з якісних 

програм 

01.11.07-

30.04.08 
КВУ 

Лідери НДО, 

журналісти, 

чиновники 

$9100 

НДО стали більш 

активно оцінювати 

соціальну політику 

11 
Ресурсне забезпечення 

громадських ініціатив 

01.04.08-

31.12.08 

Фонд Стефана 

Баторія 
НДО $13300 

НДО активізувалися у 

пошуку місцевих 

ресурсів 
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12 
Про НАТО: школярам 

та їх батькам 

16.09.08-

16.11.08 

Міністерство 

закордонних 

справ України 

Школярі та їх батьки 
18000 

грн. 

Громадяни в 

дискусійної формі 

обговорили + та – 

вступу України до 

НАТО 

13 
Підтримка 

громадських ініціатив 

01.04.09-

31.12.09 

Фонд Стефана 

Баторія 
НДО $11000 

Громадяни стали 

більш активними в 

рішенні місцевих 

проблем 

14 
Суспільний діалог для 

розвитку регіону 

15.07.09-

15.05.10 

Фонд Східної 

Європи 
НДО 

120000 

грн. 

Активізувався 

зворотній зв’язок між 

виконавцями та 

клієнтами обласних 

цільових програм 

15 
Спільний шлях в 

майбутнє 

01.11.09-

31.10.11 
UNITER 

НДО, заклади 

культури 
$144850 

Покращились умови 

реалізації громадських 

ініціатив 

16 

Соціальна адаптація 

військовослужбовців 

через навчання 

01.05.10 - 

30.09.10 
NATO 

Військовослужбовці, 

звільнені у запас 

60000 

грн 

20 

військовослужбовців, 

звільнених у запас 

отримали знання з 

«Аграрного 

менеджменту», що 

допомогло їм 

адаптуватись до 

цивільного життя 

Основні кількісні показники: 

Показник 
Прояв 

2003-2008 2009 

Розробка та видання навчальних посібників 8 1 

Розробка та видання інформаційних бюлетенів 23 - 

Розробка та видання інших видань 5 1 

Розповсюдження власних видань 33000 1500 

Розпочато проектів 12 3 

Завершено проектів 12 1 

Проведено конкурсів грантів для НДО 2 1 

Підтримано проектів НДО 8 4 

Проведено конкурсів для журналістів 3 - 

Нагороджено переможців конкурсів для 

журналістів 
18 - 

Проведено заходів  55 5 

Кількість учасників заходів 1171 85 

Кількість статей/сюжетів в ЗМІ, що висвітлювали 

діяльність ІСКМ 
287 22 

Проведено досліджень 4 1 

Доходи (грн.) 795657 259090 

Витрати (грн.) 787097 246582 

Контактна інформація: 

 

 

 

  

Поштова адреса: а/с 4/30, м. Кіровоград, 25006 

Електрона адреса: аdm.iscm@gmail.com 

Веб ресурс: www.lacenter.org.ua  

Адреса офісу: офіс №1 (2 поверх), вул. Гайдара, 75-а, м. Кіровоград 

Телефон: (0522)271095 

Факс: (0522)345667 

Керівник: Абрамов Л.К. 

http://www.lacenter.org.ua/


Матеріали  Національної конференції «Реформування закладів культури»                                                                                Інститут соціокультурного менеджменту  

 

7 
 

1.2. Національний проект Інституту соціокультурного менеджменту «Спільний шлях у 

майбутнє»  

Директор проекту:  
Абрамов Лев 

Мета проекту: зміцнити організаційні можливості громадських організацій на рівні місцевих 

громад шляхом удосконалення нормативно-правової бази Будинків культури, орієнтованої на 

створення умов для розвитку центрів місцевої активності (ЦМА). 

 

Партнери проекту: 

- Центр гуманістичних технологій “АХАЛАР” (м. Чернігів),  

- ЦПГКІ «Тамариск» (м. Дніпропетровськ),  

- Фундація ім. Князів благодійників Острозьких (м. Рівне),  

- Центр сприяння суспільним інноваціям (м. Миколаїв). 

 

Проведені заходи в рамках проекту 

 

Діяльність Дата 

Координаційна зустріч представників громадських-партнерів 

проекту «Спільний шлях у майбутнє» та представників 

антикризової програми ” МФ “Відродження”, м. Київ 

16  листопада 2009 

Дослідження «Діяльність будинків культури по задоволенню 

потреб територіальних громад», Дніпропетровська, 

Кіровоградська, Миколаївська, Рівненська та Чернігівська 

області. 

1 грудня 2009 - 28 

лютого 2010 

Прес-конференція «Спільний шлях у майбутнє», м. Кіровоград 22 грудня 2009 

Скайп -конференція. Обговорення проекту «Трансформування 

закладів культури в осередки громадської активності та 

залучення творчих колективів до благодійництва» 

(Міжнародний фонд «Відродження»; антикризова програма), 

можливість взаємодії антикризової програми МФВ та проекту 

ІСКМ Спільний шлях у майбутнє, м. Кіровоград 

24 грудня 2009 

Комунікативна зустріч: «Організація взаємодії в рамках 

Національного проекту «Спільний шлях у майбутнє», м. Київ 

26, 27 січня  

2010 

Публікація та розповсюдження бюлетеню «НДО – Інформ» №1 

(36) , Україна 

січень 2010 

Підписання угоди про взаємодію з Міністерством культури і 

туризму України. 

8 лютого 2010 

Публікація та розповсюдження бюлетеню «НДО – Інформ» 

№2(37), Україна 

26 березня 2010 

Круглий стіл «Суспільство та заклади культури шляхи та методи 

ефективної взаємодії», м. Кіровоград 

13 квітня 2010 

Створення сайту «Центри місцевої активності України» 

(http://www.lacenter.org.ua/) 

Квітень 2010 

Видання та розповсюдження звіту про дослідження  «Діяльність 

будинків культури по задоволенню потреб територіальних 

громад», Україна 

Квітень 2010 

Публікація буклету проекту Квітень 2010 
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Прес-конференція «Суспільство та заклади культури:шляхи та 

методи ефективної взаємодії» м. Чернігів 

23 червня 2010 

Круглий стіл «Суспільство та заклади культури: шляхи та 

методи ефективної взаємодії» м. Чернігів 

24 червня 2010 

Тренінг "Менеджмент орієнтований на результат" для членів 

організації, м. Кіровоград 

26, 27 червня 2010 

Прес-клуб "Суспільство та заклади культури: шляхи та методи 

ефективної взаємодii", м. Миколаїв 

13 липня 2010 

Круглий стіл "Суспільство та заклади культури: шляхи та 

методи ефективної взаємодii", м. Миколаїв 

13 липня 2010 

Публікація та розповсюдження бюлетеню «НДО – Інформ» 

№3(38), Україна 

Липень 2010 

Публікація та розповсюдження книги «Центр місцевої 

активності на базі будинку культури: методологія та технологія 

розвитку територіальної громади» , Україна 

Вересень 2010 

Комунікативна зустріч партнерів проекту «Підготовка до 

Національної конференції «Реформування закладів культури» у 

рамках проекту «Спільний шлях у майбутнє» , м. Київ 

17-18 вересня 2010 

Круглий стіл «Вивчення досвіду діяльності Центрів місцевої 

активності на базі закладів культури» (в межах стажування 

представників Донецького обласного навчально-методичного 

центру культури), м. Олександрія, Кіровоградської області 

26 жовтня 2010 

Публікація  та розповсюдження бюлетеню «НДО-Інформ» 

№4(39), Україна 

Жовтень 2010 

Національна конференція «Реформування закладів культури», 

 м. Київ 

29-30 листопада 2010 
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РОЗДІЛ ІІ. Виступи учасників конференції 

 
2.1. Олена Коротянська, менеджер з питань комунікації Проекту «Об’єднуємося заради 

реформ». 

 «Проект UNITER – це проект «Об’єднуємося заради реформ», який я сьогодні представляю, і 

який підтримує Інститут соціокультурного менеджменту та їх ініціативу «Спільний шлях у 

майбутнє». Чому UNITER вирішив підтримати цей проект? Під час оцінки усіх проектних 

пропозицій, які було подано до нас, нашим експертам «Спільний шлях у майбутнє» видався 

надзвичайно цікавим та перспективним. Сама ідея використати наявний потенціал мережі 

будинків культури для залучення та активізації місцевих громад є унікальною на даний момент  

для України. Ми вже сьогодні бачимо зацікавленість Міністерства культури України   та  інших 

іноземних донорів в цьому проекті. Головна мета програми UNITER – це підтримка активних 

організацій, місцевих ініціатив, які впливають своєю роботою на локальному рівні на  позитивні 

зміни на національному рівні. Ми вважаємо, що складовою успіху вашої праці також є 

комунікація. Зараз в цьому залі присутні десь 60 людей, але ж за цим готелем, за цією конференц 

кімнатою є ще декілька мільйонів, які бажають знати про те, чим ви займаєтесь, як ви це робите, 

ваші історії успіху. Ми б хотіли побажати, щоб ви як можна більше поширювали свій досвід, тому 

що це дуже важливо для активізації громади з будь-якого питання. Нам дуже приємно бачити, що 

цей захід відбувається, що є дуже велика зацікавленість і мені хотілося б побажати вам плідної 

праці». 

 

2.2. Чепиль Олександр Васильович, головний спеціаліст відділу регіональної політики у сфері 

культури Міністерства культури і туризму України. 

«Шановні учасники конференції я радий вітати вас на цьому заході. Сподіваюсь, що дана 

конференція сприятиме конструктивному обміну досвідом та сучасними ідеями, поглибленому 

співробітництву між державою і громадськими організаціями та суспільством. Бажаю учасникам 

конференції творчої наснаги та успіхів». 

2.3. Лев Абрамов, директор Інституту соціокультурного менеджменту, тема виступу 

«Реалізація проекту «Спільний шлях у майбутнє», дослідження «Діяльність будинків культури по 

задоволенню потреб територіальних громад» та досвіду діяльності Центрів місцевої активності 

на базі закладів культури». 

«Коли відбувається будь-яка соціальна дія, а проекти – це є соціальна дія, то потрібна відповідь 

навіщо і що це дасть не організаторам, не організації, а передусім суспільству. Якщо 

проаналізувати сучасний стан українського суспільства, то однією з головних тенденцій є 

децентралізація, і з часом, найбільш значущими є ті події, які відбуваються в межах 

територіальних громад. Але люди, які живуть в регіоні, стикаються в діяльності територіальних 

громад з великою кількістю проблем. Ми всі вимушені шукати відповіді на ці проблеми. І наша 

організація завжди намагалася не просто вирішувати ці проблеми, а вирішувати їх найбільш 

ефективним шляхом, тобто давати відповідь на виклики суспільства згідно з відомим критерієм 

вартість/ефективність, щоб відповідь на цей виклик була реалістичною, відповідала існуючим 

ситуаціям у суспільстві, і спиралась на наявні інфраструктури. 

Чому ми протягом десяти років співпрацюємо із закладами культури? Тому що заклади 

культури під час трансформації нашого суспільства не змогли адаптуватися. Ми вже провели 

десятки комунікативних заходів, дослідження, видали велику кількість методичної літератури, яка 

знайшла підтримку і в провідних вищих навчальних закладах України, але ми стикнулись з такою 

ситуацією, коли на рівні територіальних громад існує розгалужена соціальна інфраструктура, яка 

існує та утримується за кошти платників податків. З іншого боку, існують ініціативи активних 
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громадян, які намагаються вирішувати соціальні проблеми, і часто дія цих громадських активістів 

та соціальної сфери, в тому числі і закладів культури, в напрямку вирішення актуальних проблем є 

неузгодженими. Як наслідок, ресурси суспільства використовуються неоптимальним шляхом, а ми 

знаємо, що ресурси нашого суспільства є обмеженими, оскільки це пов’язано як з 

демографічними, об’єктивними факторами, так і з суб’єктивними. Один з найбільш відомих 

об’єктивних факторів – це демографічна ситуація. Ви знаєте, що структура нашого населення не 

дозволяє будь-якій владі, не залежачи від політичної орієнтації, обирати неефективні шляхи. Вона 

вимагає від неї тільки оптимальних шляхів, оскільки право на помилки ми використали в 90-і, на 

початку 2000-х років. Ми вимушені шукати оптимальні шляхи. Для цього нам потрібно спиратись 

на існуючий позитивний досвід у вирішенні цих проблем. Якщо ми візьмемо життя 

територіальних громад і діяльність громадських активістів, то ми побачимо що в межах теми 

нашої конференції «Реформування закладів культури» ми можемо знайти спільні шляхи  і спільні 

соціальні технології. Ми побачимо яку відповідь ми можемо дати на виклики сучасного 

суспільства – це застосування соціальних технологій. Що таке соціальні технології? Соціальні 

технології – це послідовність певних дій, які забезпечують досягнення певного гарантованого 

соціального результату. Однією із соціальних технологій, яка стосується нашої теми, яку ми 

пропагуємо, яка успішно реалізовувалася не тільки в межах України, але й в наших сусідів, у 

Польщі та в інших країнах – це Центри місцевої активності. Центри місцевої активності 

теоретично можуть існувати не тільки при закладах культури, а й при інших установах, але одним 

із варіантів для постсоціалістичних країн може бути заклад культури. Що це може дати передусім 

суспільству? Це може дати ефективне вирішення актуальних проблем, які є у територіальних 

громад, відповідаючи критерію вартість/ефективність. Що це може дати закладам культури? Якщо 

ми проаналізуємо офіційну державну статистику, то ми побачимо, що протягом останніх 20-и 

років вони знаходяться в стані кризи. В чому прояв цієї кризи? Чисельність будинків культури 

скорочується. Скорочується число місць в цих будинках культури. Причому темпи скорочення 

будинків культури значно більші ніж темпи скорочення населення України, таким чином якщо 

демографічна проблема – це гостра проблема для України, то проблема закладів культури значно 

гостріша. Це свідчить про те, що рівень їх адаптації до потреб суспільства значно менший ніж 

хотілося б працівникам цієї сфери. Запровадження цієї концепції може дати закладу культури 

підвищення рівня його адаптаційних можливостей до реальних потреб територіальних громад, 

тобто збільшити рівень його життєздатності.  Оскільки, будь-який керівник закладу культури 

одночасно не тільки творчий працівник, він виконує й управлінські функції, а завдання будь-якого 

управлінця забезпечити виконання місії своєї установи, не зважаючи на ті умови, що змінюються. 

Що це може дати громадським активістам? Громадські активісти, не зважаючи на свою 

заангажованість, більшу рухливість, все ж відносно нове явище у територіальних громадах. Ми 

знаємо, що у радянські часи держава або партія жорстко контролювали будь-які прояви 

громадської активності. Зараз існують десятки тисяч громадських організацій, сотні тисяч 

громадських ініціатив, але вони теж потребують ефективної реалізації. У них часто не вистачає 

того, що є і не використовується на 100% у закладах культури – досвіду роботи в територіальних 

громадах. Представники сфери культури мають позитивний інструментарій, величезний досвід у 

концертній діяльності, досвід проведення різних фестивалів та інших форм діяльності. І якщо все 

це поєднати, то це може дати так званий синергетичний ефект для вирішення актуальних 

соціальних проблем. Але технологія Центрів місцевої активності на базі закладів культури не є 

новацією для України, тому що ми та наші партнери почали займатись цим приблизно з 1998 року. 

Але протягом останніх років ми стикнулись з тим, що Центри місцевої активності, які спочатку 

активно працювали зазнали певних труднощів в подальшій діяльності. Це сталося тому, що успіхи 
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наші не були закріплені на інституційному рівні. Ми робили корисну для суспільства справу, але 

часто на власному ентузіазмі. Це не було закріплено в нормативних актах. А якщо це не 

закріплено, це буде завжди залежати від людського фактору, а людський фактор річ плинна. 

Проект наш «Спільний шлях у майбутнє» орієнтований на те, щоб спільно з громадськими 

активістами з працівниками сфери культури і з Міністерством культури розробити оптимальний 

алгоритм і запропонувати Міністерству культури внести такі зміни в нормативі акти, які б 

дозволили реалізацію громадських ініціатив  в тому числі і концепцію Центрів місцевої 

активності. Що зроблено за цей час в межах цього проекту? По-перше, ми провели перше за 

нашою інформацією, дослідження на тему «Діяльність будинків культури по задоволенню потреб 

територіальних громад». До цього на цю тематику досліджень в незалежній Україні не 

проводилося. Воно належить до категорії комплексних досліджень та складається з трьох 

основних складових частин. Перше – це фокус групи, аналіз законодавства, нормативні бази інших 

документів, передусім статистичних та експертне опитування, яке здійснювалося на початку 2010 

року в межах 5-и областей: Чернігівської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Миколаївської та 

Рівненської. Наша громадська організація спирається в реалізації цього проекту на наших 

партнерів, які допомагають реалізовувати наші ініціативи – це ЦГТ «Ахалар», м. Чернігів, ЦПГКІ 

«Тамариск», м. Дніпропетровськ, Фундація ім. Князів благодійників острозьких, м. Рівне і Центр 

сприяння суспільним інноваціям, м. Миколаїв. Які результати ми отримали під час дослідження? 

Перший - територіальні громади стикаються з великою кількістю проблем. Частка цих проблем і 

діяльність закладів культури не співпадають, хоча потенціал закладів культури по вирішенню цих,  

актуальних для територіальних громад проблем, існує. Це, на нашу думку, можливо, і пояснює 

частково ту ситуацію кризи, в якій знаходиться значна кількість закладів культури. Але є 

позитивний досвід на території України, який дозволяє вирішувати ці проблеми на користь 

територіальних громад. Наші рекомендації, які ми отримали проаналізувавши цей масив 

інформації  - це впроваджувати передові соціальні технології, змінити план підготовки фахівців 

тощо, більш детально все це розписано у «Звіті за результатами дослідження «Діяльність будинків 

культури по задоволенню потреб територіальних громад». Для комунікації в межах цього проекту 

створено Інтернет-ресурс www.lacenter.org.ua, який дозволяє нам оперативно висвітлювати усі 

події у межах проекту і ми видаємо бюлетень «НДО-Інформ», який ми розглядаємо не як 

монополію на істину, а як дискусійний майданчик і ми заохочуємо усіх бажаючих висловити 

власну точку зору з цієї тематики. Ми хочемо, щоб ця конференція також стала дискусійним 

майданчиком для того, щоб ми отримали зворотній зв’язок від людей, яких ми вважаємо 

експертами у цій сфері і які працюють на вирішення актуальних  проблем територіальних громад 

та знайомі із концепцією Центрів місцевої активності, з діяльністю закладів культури, 

громадських організацій. Нашу ініціативу підтримує не тільки програма UNITER, дуже приємно, 

що інші організації теж поступово надають нам допомогу».  

2.4. Світлана Пахлова, старший науковий співробітник УЦКД, аспірант кафедри європейської 

інтеграції Національної академії державного управління при Президентові України, тема 

виступу «Українські правові стандарти регулювання діяльності закладів культури». 

«Для нас дуже важлива міжнародна практика, тому що ініціативу місцевих громад ми запозичили 

з європейських країн, а саме з Польщі. Я особисто була з візитом у Польщі і дивилась як 

працюють ці центри, яка їх мета. Я вам скажу відверто, що в Україні, нажаль, по-перше, присутній 

людський фактор, а вже на наступному етапі діють законодавчі моменти. Ці центри у нас існують 

завдяки людям більш активним. Тому, коли громада організовується в Центрі місцевої активності 
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вона є активною. В тій громаді працюють і заклади культури. Це дуже дивний фактор, що не 

тільки законодавство допомагає. Дійсно, основою діяльності закладів культури є нормативна база, 

але від активності громади залежить яким чином реалізує свої функції заклад культури і для кого 

він працює. Заклади культури, в першу чергу, існують для громади. Тому культурна політика має 

бути націлена на громаду, на отримувачів культурних послуг. Саме тому державне законодавство 

має враховувати думку людей. Тематика активізації ініціатив в законодавчому контексті дуже 

цікава. Мені хотілося б відмітити ті цілі, які на сьогоднішній день ще не присутні, але мають бути 

відображені в Національному законодавстві. Це Національні ідеї: ідея розвитку культури, 

підтримка громад, тому що без культури, без цих послуг, без самореалізації будь яка громада 

просто не може існувати. Соціальна стабільність, стабільність розвитку держави залежить від того 

як себе відчуває громадянин та як він самореалізовується. Самореалізація можлива тільки завдяки 

культурі і тому законодавче поле в сфері культури має бути в першу чергу націленим на громаду, 

на діяльність закладів культури, воно має допомагати функціонувати галузі в наших сучасних 

умовах. Нажаль, на сьогоднішній день в Україні не все є досконалим у нашому законодавстві. 

Дуже багато є негативних моментів, але є й позитивні. На часі розробляється новий законопроект 

«Про культуру», який вже є у Верховній Раді, він так само має дещо змінити ситуацію. Не можу 

сказати, що стовідсотково після прийняття нового закону культурний сектор почне жити краще, 

але все ж таки позитивні моменти з цього будуть. І роль громад, ініціатив на  локальному рівні є 

дуже велика, тому що від ваших ініціатив, пропозицій буде залежати як будуть впроваджуватись 

та реалізовуватись нормотворчі заходи. Від вашої активності залежить як будуть працювати 

органи виконавчої влади і реалізовувати ваші потреби. Будь-який проект має обов’язково пройти 

громадську експертизу. Тому ваша активність і ваші пропозиції, все те, що в нас є позитивного і 

негативного на сьогоднішній день, має бути враховане і я сподіваюсь, що ми зможемо щось 

запропонувати Міністерству культури для зміни в подальшому на краще». 

2.5. Руслан Краплич, директор Антикризової гуманітарної програми Міжнародного фонду 

«Відродження», тема виступу «Антикризова гуманітарна програма Міжнародного фонду 

«Відродження». 

«Мені приємно бачити, що достатньо багато людей підтримують діяльність пов’язану з 

трансформуванням закладів культури в осередки громадської активності. Мені так само дуже 

приємно відзначити, що Міжнародний фонд «Відродження», зокрема Антикризова гуманітарна 

програма (АГП) залучилися експертною підтримкою практиків, які працюють із закладами 

культури безпосередньо в регіонах, сільській місцевості, на рівні районних центрів, малих міст і ці 

практики нарадили АГП створити окремий конкурс, який би підтримав саме цей напрямок 

діяльності – перетворення закладів культури в осередки громадської активності. АГП пішла 

трошки далі. Ми почали зустрічатися з головами обласних адміністрацій і обласних рад різних 

регіонів. 28 жовтня 2010 року Донецька обласна адміністрація і Донецька обласна рада підписали 

меморандум про те, що Донецька влада буде дофінансовувати проекти, які подаватимуться до 

АГП, спрямовані на трансформування закладів культури в осередки громадської активності і це 

дофінансування складе близько 2-х мільйонів гривень. Продовжуються переговори з іншими 

регіональними владами. Зараз тривають переговори з підписання  такого ж меморандуму із 

Міністерством культури. Крім цього до такої співпраці долучився проект «Бібліоміст», тому що 

заклади культури – це не тільки клубні установи, не тільки будинки культури, а очевидно, і 

бібліотеки, і, можливо, якісь інші, які не класифікуються зараз чітко.  
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Дійсно, заклади культури знаходяться в перманентній кризі, і 20 років ще не вимір для цієї 

кризи. Причина тут зрозуміла: заклади культури були в радянські часи інституціями ідеологічного 

спрямування. Всі свята і більшість бібліотечних фондів були присвячені партійній діяльності. 

Коли Україна стала незалежною – ідеологічна функція залишилася  не потрібною, з одної простої 

причини, що конституція України говорить, що Україна є держава, яка не підтримує жодної з 

ідеологій. Саме тому більшість закладів культури не знайшли себе в нову епоху. Очевидно, що 

рано чи пізно, якщо нічого не змінювати, значна частина будівель, де були клуби, бібліотеки, які 

перестали на сьогоднішній день активно працювати, фізично зруйнуються, і так ніякого добра з 

цього не буде. Є вихід і, очевидно, що цей вихід не один. Один із виходів той, який легко 

представить уряд - це наявні резерви для приватизації. Ці резерви існують, в тому числі в якості 

закладів культури. Чому б ні? Мають бути приватизовані об’єкти соціокультурної сфери. Це 

стосується не тільки закладів культури. Є такі грандіозні реформаторські плани в уряді, вони поки 

що не сміливо звучать – про те, щоб скоротити крім закладів культури, ще й медичні установи. 

Йдеться, наприклад, про 49 % закладів медичної сфери. Тому що лікувально-профілактичних 

інституцій і лікарів, і медперсоналу розраховувалося трохи більше ніж на те населення, яке 

сьогодні є в Україні. І ви самі знаєте, що поліклініки, наприклад, всі стоять в центрі міста, так що 

це приваблива, в певному сенсі, нерухомість. Сільські клуби і бібліотеки не така приваблива 

нерухомість, але приватизувати її теж можливо, наприклад, відкрити там ресторан, кафе, чи 

магазини, що, в принципі, відбувається і зараз. В той же час, де збирається молодь у сільський 

місцевості? – На зупинці, а якщо є залізничний вокзал, то на вокзалі. Це місце, де відбуваються 

«тусовки,» тому що в школу їх не пускають, бо бояться асоціальної поведінки, яка все одно нікуди 

не дівається. А вона не може нікуди дітися, якщо людям нема куди діватися. Молодь мусить десь 

збиратися і спільно проводити час. Там, де є кафе - це ще не найгірший варіант...  

Що відбувається в фінансово-економічну кризу? Всі процеси, все що було поганого починає 

загострюватися. Влада не готова, бо вона перебуває в постійній трансформації. Місцеві 

самоврядування не мають самостійності, не мають ресурсів. Очевидно, що в цій ситуації 

громадські і благодійні організації не вирішать всіх проблем, але повпливати в якійсь частині 

громад на вирішення проблем зможуть. Саме тому Антикризова гуманітарна програма 

оголошувала конкурси, для того щоб відкрити групи продовженого дня там, де вони закрилися для 

дітей, відновити роботу пришкільних гуртків, але це не охоплює, нажаль, всього населення. Ми 

звісно повинні думати про молодь. І сільські клуби думають про молодь. Якщо запитати 

керівників будинків культури і сільських клубів на чому заробляють клуби, які платні послуги 

надають почуємо відповідь – дискотеки для дітей віком 12-17 років. Це значить, що треба 

подивитися на послуги закладів культури інакше. Наприклад, яка демографічна категорія в 

сільській місцевості є домінуючою? – Очевидно, що це пенсіонери. А чи є платні послуги і скільки 

платних послуг для пенсіонерів? – Здебільшого немає. На дискотеку вони, звісно, не підуть з 12-

тилітніми. Я спілкувався з працівниками культури сільських клубів, бібліотек, районних будинків 

культури, вони кажуть, що не гуманно з пенсіонерів брати гроші. А де тоді онуки беруть гроші на 

дискотеку..? То брати з онуків, які беруть у пенсіонерів – гуманно, а власне пенсіонерам послуги 

надати виявляється не гуманно. Нам треба подивитися трошки інакше на гуманізм з точки зору 

того, щоб люди, проживаючи своє життя мали можливість свій накопичений досвід комусь 

передати, і робити це в цивілізований спосіб. Ми маємо говорити про подолання кризи не тільки 

як латання дірок, які 20 років не латались. Такі проекти, нажаль, не будуть підтримані. А будуть 

підтримані ті проекти в рамках АГП, які будуть спрямовані на забуті старі форми з активізації 

громади, де буде відновлено роботу різних гуртків, секцій, клубів, в тому числі робота творчих 

колективів, які існували, але чомусь перестали працювати, бо нікому цим займатися.  На чверть 



Матеріали  Національної конференції «Реформування закладів культури»                                                                                Інститут соціокультурного менеджменту  

 

14 
 

ставки, зрозуміло, працівник культури активно працювати не буде. Під час попередніх зустрічей, 

які організовувались Інститутом соціокультурного менеджменту і рядом партнерів, ми 

обговорювали, що такі форми співпраці закладів культури та громадських і благодійних 

організацій існують, ми нарахували шість легально можливих. Наприклад, про приватизацію ми 

говорили, але громадським та благодійним організаціям треба зважати на те, що коли вони 

приватизують, тобто викуплять такий об’єкт,  то насправді на громадську організацію 

покладається велика відповідальність. Треба утримувати цей заклад, персонал, платити за 

комунальні зручності. Зараз громадські організації із цим справляються, але в кризу це робити 

складніше. Інша форма, яка вже проявилася в Україні - передача будинку культури в управління 

громадській або благодійній організації. Такі приклади є, і очевидно, що на таку діяльність 

антикризова програма буде надавати найбільше фінансування. Є інші форми, коли укладається 

угода без рішення сільської чи міської ради про спільну діяльність та готується спільне 

положення. Але тут, так само, як і в першому випадку, треба точно знати, які конфлікти будуть 

виникати між існуючим персоналом, який працює в закладі культури та громадською 

організацією. Однозначно, ми будемо стимулювати те, щоб фінансова підтримка надавалася 

тільки громадським та благодійним організаціям. Заклади культури можуть подавати свої проекти, 

але в тому разі, якщо вони будуть знати з якою громадською чи благодійною організацією вони 

будуть працювати до подачі документів і доведуть це відповідними листами чи договорами з 

громадськими організаціями. Є ще одна особливість, ми хотіли б спочатку підтримати проекти, які 

стосуються роз’яснення місцевій владі  можливостей співпраці з громадськими чи благодійними 

організаціями, підтримати адвокасі-кампанії районного чи селищного масштабу, щоб громадські 

організації пояснили новим депутатам чому це важливо, які є переваги подібної співпраці перед 

тим, як роздати основну суму грошей.  

Заклад культури може бути модератором процесів, там де він існує! На сьогодні тільки школа ще 

працює  з громадою.  Заклад культури, якщо буде знати як, то разом з громадськими організаціями 

зможе організувати відповідну роботу з мобілізації громади для того, щоб проблеми самої 

громади  вирішувати власними зусиллями. Є приклад, коли працівники закладу культури і місцеві 

активісти організовували громаду по збору грошей, щоб провести газопровід. І все вдалося, і 

газопровід існує. Треба дивитися ширше на  діяльність, запроваджувати те, що було колись. Якщо 

раніше існували політичні лекторії, то зараз в таких політінформаціях немає потреби. Але в 

правовій освіті, в допомозі людям розібратися  як користуватися законом, потреба є. Є приклади, 

де сільський зелений туризм тільки завдяки закладам культури розвивається, і бібліотеки, і клуби 

тут долучаються, тому ця форма теж може бути популяризована через заклади культури. 

Очевидно, якщо йдеться про сільські громади то можна запрошувати фахівців з дорадчих 

сільськогосподарських служб, вони є у всіх областях, фахівці безкоштовно приїжджають і можуть 

розповісти від агрономії і зоотехнії до всіх сучасних методик, в тому числі, наприклад, про 

органічне землеробство. І все це може взяти на себе заклад культури. Клубна діяльність, творчі 

колективи нікуди не зникають, все залишається, і це те, що варто підтримувати в кризу. Будування 

планів на майбутнє, як жити після кризи – це теж важлива діяльність.». 

2.6. Владислав Кучереносов, спеціаліст з адвокації у програмі «Глобальні бібліотеки – Україна», 

тема виступу «Ефективне управління закладами культури». 

«Сьогодні я представляю проект, який має назву “Глобальні бібліотеки - Україна” або 

“Бібліоміст”. Цей проект фінансується фондом Біла і Мелінди Гейтс. І це глобальна ініціатива, 

такі проекти працюють в 10-и країнах світу в Європі, Азії, Африці, Центральній та Південній 
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Америці. Фонд Біла і Мелінди Гейтс є найбільшим приватним благодійним фондом в світі. Біл 

Гейтс передав значну кількість своїх достатків, більше 30 млрд. доларів в благодійний фонд. 

Більш того, він залишив компанію Microsoft і зараз працює у фонді. Проект, який фінансується в 

Україні, за тими завданнями, які стоять перед ним, за обсягом фінансування, а це 25 млн. доларів, 

є найбільшим проектом, який фінансується міжнародними донорами в Україні за весь період 

нашої незалежної держави. Завдання стоять достатньо серйозні та амбітні. Перше – це 

забезпечення доступу громадян України до всесвітньої мережі Інтернет. І конкретне наше 

завдання - забезпечити 1500 українських бібліотек комп’ютерною технікою. На сьогоднішній 

день, майже на 2 млн. доларів поставлено обладнання в бібліотеки в усіх областях України. Але 

ми розуміємо, що просто надати комп’ютерну техніку – недостатньо. В цьому аспекті дуже 

важливою є співпраця з місцевою владою. Тому, коли на конкурсних засадах проводився відбір 

бібліотек, ми враховували, що була готова зробити місцева влада для того, щоб підтримати 

заклади культури, в даному випадку - бібліотеки. Ми аналізуємо, які внески робить місцева влада, 

а це переважно – плата за доступ до Інтернету, належні умови зберігання комп’ютерної техніки, 

ремонт приміщення. Цікавий висновок, який ми зробили протягом цього року, співпрацюючи з 

бібліотеками, - пік фінансування припадає на той момент, коли ми підписуємо угоду і надаємо 

комп’ютери. Після цього розмір співфінансування з місцевої влади зменшується. Це перший 

напрямок роботи, яким ми займаємось. Але ми розуміємо, що недостатньо поставити в бібліотеках 

комп’ютери. Другий, стратегічно важливий для нас напрямок діяльності – це навчання 

бібліотекарів. Ми створили в Києві Національний тренінговий центр і в кожній області на базі 

обласної наукової універсальної бібліотеки вже працює такий центр. На сьогоднішній день, 2500 

бібліотекарів вже пройшли навчання. Причому, до навчання ми підходимо комплексно, є три 

найбільш важливих напрямки. Перший - це робота з комп’ютерною технікою. Другий напрямок - 

це те, що стосується взагалі питань організації роботи, менеджменту. І третій напрямок – все, що 

стосується співпраці бібліотеки з місцевою громадою. Це достатньо цікаве питання і воно також 

має відношення до всіх закладів культури, тому що по своїй суті вони дуже схожі, вони мають 

однакову систему управління, однакову систему субординації. По суті, вони відрізняються лише 

функціями, тим, заради чого вони існують, які послуги вони надають своїй громаді. Спілкуючись з 

багатьма бібліотекарями, в тому числі з нашими стратегічними партнерами, Українською 

національною бібліотечною асоціацією, ми зрозуміли, що серед бібліотекарів немає розуміння 

того для кого вони працюють, немає розуміння, що таке послуга, клієнт. Більш того, ці терміни – 

послуга і клієнт –  викликають певний супротив. «Ми не комерційна структура,  у нас немає 

клієнтів, ми не надаємо послуги». Тому, на сьогоднішній день, все ще існує певний розрив між 

закладами культури і громадою. 

  З одного боку, громада недостатньо приділяє уваги. Ми також проводили дослідження і  

розуміємо, що в нашому суспільстві заклади культури, в тому числі і бібліотеки, не є серед 

першочергових, вони не викликають великий інтерес як на рівні суспільства, так і на рівні 

окремих громадян. Ходити в бібліотеку для молодої людини сьогодні не є престижно і ми це 

розуміємо. З іншого боку, ми також розуміємо, що і бібліотека, і заклади культури взагалі, 

можливо, недостатньо реагують на ті потреби, які існують на сьогодні в громаді. Що таке 

вивчення потреб цільових аудиторій, аналіз цих потреб і розробка якихось програм або послуг, що 

базуються саме на потребах громади? Це не є типовим для більшості бібліотек. Якщо говорити 

взагалі про питання реформування закладів культури, то це питання є дуже важливим на сьогодні. 

Я думаю, що всі ви знаєте про можливі скорочення, про доручення президента України від 16 

вересня 2010 року, в якому, зокрема, записано щодо розробки регіональних дорожніх карт щодо 

оптимізації мережі бюджетних установ, які фінансуються за рахунок коштів бюджетів та 
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регламентації чисельності працівників бюджетних установ. Ми розуміємо, що коли в таких 

дорученнях мова йде про оптимізацію, то мова йде не про збільшення, а про скорочення. 

І тому, пошук ефективних шляхів, в тому числі, і організації роботи, є дуже важливим, тому що 

завтра або післязавтра може бути вже пізно для багатьох таких установ і для тих людей, які там 

працюють. Сьогодні вже йшла мова про вивчення міжнародного досвіду і зрозуміло, що нам не 

треба з вами вигадувати якесь колесо, тому що є вже достатньо ефективні моделі, механізми в 

цьому світі, які використовуються. Наше завдання полягає в тому, щоб зібрати ці варіанти, моделі 

і адаптувати їх до українських реалій, в тому числі і до законодавства. Однією з моделей, яка 

працює успішно, принаймні в США, є модель, коли місцева влада передає частину повноважень 

щодо управління закладами культури, в тому числі бібліотеками, шляхом створення опікунської 

ради. Такі опікунські ради функціонують в усьому світі і кожна державна неприбуткова установа, 

в тому числі і заклад культури, має таку раду. Ця рада є своєрідним містком між громадою, тому 

що вона складається саме з представників місцевої громади. Туди можуть входити представники 

громадських організацій, бізнесу, засобів масової інформації (ЗМІ) тощо. Ми розуміємо, що 

якийсь мінімум захищеності держава гарантує закладам культури, але багато питань додаткового 

фінансування вирішується за рахунок особистих контактів. 

Зрозуміло, що один на один керівнику закладу культури з органами влади достатньо складно 

вирішити питання. Коли його ще представляє громада, коли у нього є така опікунська рада, відомі 

в громаді поважні люди, які також адвокатують за інтереси закладу культури, то в цих випадках 

відмовити достатньо складно. Якщо представники громади, бізнесу входять до опікунської ради, 

то вони беруть на себе відповідальність за додаткове позабюджетне фінансування. Крім того, мова 

йде про співпрацю між закладом культури та громадською організацією, що є також достатньо 

типовим досвідом західних країн, коли при кожному закладі культури створюється власна 

громадська організація, яка має типову назву – громадська організація  друзів бібліотеки, клубу та 

ін. 

В нашому суспільстві, якщо подивитись на чинне українське законодавство, громадська 

організація є об’єднанням фізичних осіб, яке створюється заради представлення захисту прав та 

інтересів громадян. Це об’єднання саме фізичних осіб, що є достатньо важливим, тому такий 

інструмент, як громадська організація при закладі культури є достатньо ефективним інструментом 

залучення людей до роботи з закладами культури. Я думаю, що абсолютно всі заклади культури 

мають досвід роботи з волонтерами, але це питання є спонтанним, воно не має систематичного 

характеру. Тут дуже важливо, щоб ці люди забирали на себе частину відповідальності, бо якщо 

людина навіть формально стає членом організації, вона має інше ставлення і бере на себе частину 

відповідальності. Крім того, загальна стратегічна система управління такими закладами в США 

включає ще одну структуру. Вона включає ще й благодійний фонд, який є інструментом залучення 

позабюджетних ресурсів. Ці благодійні фонди вже працюють з донорськими організаціями, з 

місцевим бізнесом та ін. Таким чином, відбувається створення холдингової системи, яка 

передбачає декілька рівнів управління, вона є ефективною і світовий досвід про це говорить. В 

дореволюційній Росії, наприклад, опікунські ради існували при кожній неприбутковій установі, 

тому це не є чимось новим для нас.  

Дуже важливим є питання навчання, тому що рівень знань в цьому напрямку є достатньо 

низьким, навіть у громадських організаціях, не кажучи вже про державних муніципальних 

працівників, які такого досвіду практично не мають або мають окремі випадки без системного 

підходу. Неможливо навчити людину залучати ресурси, якщо в організації низький рівень 

організаційного розвитку, який включає взаємопов’язані системи, які передбачають і ефективне 

управління, і людські ресурси, і фінансовий менеджмент і багато іншого. Коли всі ці системи 
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працюють і є ефективними, підтримуючи одна одну, тоді система залучення ресурсів буде в 

організації ефективною. 

Існує багато підходів, схем, механізмів в напрямку вдосконалення системи управління 

закладами культури. Наше завдання  - донести до бібліотек, клубів, музеїв ті можливості, ті 

інструменти, які існують на сьогоднішній день для того, щоб вони мали можливість зробити свій 

свідомий вибір». 

 

2.7. Оксана Краплич, президент Фундації ім. князів-благодійників Острозьких, тема виступу 

«Співпраця закладів культури, громадських організацій та громади у напрямку благодійності». 

«Я наведу приклади, які є в Рівненській області по співпраці громадських організацій із 

закладами культури, не тільки клубів, а й бібліотек. Перш за все, хотілося б згадати такий 

яскравий приклад одного з сіл Рівненської області, Димидівського району, де клуб завалився 

повністю у буквальному розумінні цього слова. До Малинської сільської ради входить 5 сіл, 1500 

населення. На цій території для спільних зустрічей громадян є тільки школа і спортзал, який 

знаходиться в жахливому стані. Ця громада зібралася сама, за невеликою допомогою фундації 

Острозьких, мова йде про суму до 5000 грн., це дійсно невелика підтримка, але це була та 

маленька крапелька, яка змусила громаду сполохнутися і подивитися на їх проблему під іншим 

кутом. Вони зібрали і організували благодійний концерт, в якому брали участь діти тих людей, що 

проживають на території села. Діти намалювали відбиток своєї руки, красиво його розфарбували і 

запропонували під час благодійного концерту для своїх батьків, дідусів, бабусь викупити цей 

малюнок за 3-5,10 грн., хто скільки міг заплатити за таку ручку. Кошти скидалися у велику 

корзину, таким чином вони зібрали ще 20 тис. грн. до тих п’яти, що вже були. Зробили дуже 

гарний ремонт спортзалу, який не використовувався за призначенням. Його перетворили на 

актовий зал, яким тепер користується громада. Наше з вами завдання – донести до сільських 

бібліотек, клубів, що тільки спільними зусиллями, об’єднавши громаду, громадські організації, 

місцеве самоврядування, ми зможемо подолати ті нагальні проблеми, які є в громаді. Для цього, 

перш за все, має бути ініціативна група, яка допоможе всіх об’єднати, а по-друге експертна 

організація, щоб навчити, як це зробити, тому що громада, часто розуміючи що щось треба робити 

не знає як. 

В нас є достатньо немалий досвід залучення не тільки коштів від міжнародних організацій, але 

й роботи з місцевими ресурсами. Співпрацюючи з Рівненським факультетом Державної академії 

керівних кадрів мистецтва, ми проводимо навчання для працівників закладів культури, які 

приїжджають для підвищення кваліфікації в цю академію. Ми проводимо навчання як залучати 

місцеві ресурси, як готувати проектні заявки, як налагоджувати співпрацю з бізнесом, з владою, з 

громадою. Ми стикнулися з такою ситуацією, коли пропонуємо людям, щоб вони провели 

концерти, організували їх та збирали благодійні пожертви, адже зовсім не важко зібрати із 

відвідувачів принаймні по 1 грн. Для людини, яка проживає в селі - це невеликі кошти. Однак для 

клубу, якщо на концерт прийде 200 людей, це достатня сума, щоб щось змінити, навіть купити 

нові штори чи замінити якесь вікно. І завжди відповідь типова - якщо ми будемо брати плату, 

люди не прийдуть. При цьому ніхто людей не запитував, чи готові вони скинутися по 1 грн? 

Головне, що ми знаємо відповідь за них. Для експерименту були проведені такі концерти, коли 

просто поставили благодійну скриньку. Концерт був безкоштовний, але пропонувалось зробити 

пожертву, коли виступали діти і дорослі. Говорили, що скринька благодійна, кошти з якої будуть 

направлені на закупівлю нових мікрофонів. До кінця концерту було залучено 150 грн. Запитується, 

складно це зробити? Що нам заважає? Тільки те, що ми або не хочемо, або не знаємо, або нам 
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просто лінь оголосити про це. Звичайно, частіше люди просто не знають як правильно це зробити, 

щоб дійсно не ополчити свою громаду проти клубу.  

Наведемо ще один приклад з сільського клубу, який знаходиться в Зарічнянському районі, село 

Заозір’я, де постало питання про закриття клубу взагалі, так як він нікому не потрібний. Завдяки 

ініціативній групі, яка почала доводити, що цей клуб потрібен громаді, громада піднялася, всім 

селом вийшли і відстояли цей клуб, а також задекларували те, що будуть вносити власні кошти, 

пожертви на підтримку клубу. Таким чином клуб вдалося зберегти. Таких прикладів по Україні не 

мало, але їх треба доносити до наших людей, особливо до сільських громад. Я, наприклад, не знаю 

жодного негативного прикладу коли ініціативна група зверталась до громади з проханням щось 

змінити на краще і щоб громада сама відмовилась.  

Наше з вами основне завдання - донести інформацію про позитивні приклади такої співпраці та 

правильні шляхи її налагодження». 

  

2.8. Тетяна Барашкова, президент Центру підтримки громадських і культурних ініціатив 

„Тамариск”, тема виступу «Досвід діяльності Центрів місцевої активності на базі закладів 

культури у Дніпропетровській області». 

«Я представляю організацію, яка працює в напрямку розвитку місцевих громад 

Дніпропетровської області з 2002 року. Починали ми працювати саме з районними будинками 

культури та бібліотеками. Ми дуже хотіли тоді допомогти закладам культури адаптуватися до 

нових умов, і не просто вижити, а й навчитися працювати по-новому, стати корисними та 

необхідними своїй громаді,  використовуючи для цього переваги співпраці з ГО. 

Ми тоді створювали систему інформаційно-консультативних пунктів на базі районних 

закладів культури. Забезпечили їх всім необхідним: методичними матеріалами з питань 

менеджменту, фандрейзингу, PR і технологій партнерства, інформацією про те, що відбувається в 

інших регіонах області та України, програмах і конкурсах міжнародних фондів і донорських 

організацій. Підготували 20 методистів – консультантів для ІКП. Але в процесі роботи 

з’ясувалося, що система культури області в цілому не була готова до подібних пропозицій. Ми 

отримували розуміння від окремих представників управлінських структур, але, як тільки мінялося 

керівництво, виникали  проблеми навіть із запрошенням учасників освітньої програми на тренінги. 

Ще більші проблеми були у наших методистів-консультантів. Вони отримали добрі і корисні 

знання, бажали використовувати їх у своєму БК або бібліотеці, але часто не зустрічали ні 

розуміння, ні підтримки на місцях. Був навіть випадок, коли звільнили директора бібліотеки, який 

проявляв ініціативи. Від працівників культури вимагали тільки виконання своїх функціональних 

обов’язків. 

Тому далеко не всі ІКП змогли вижити в таких умовах. Тільки деякі з них в Апостолово, 

Царичанці, Павлограді завдяки особистим якостям методистів-консультантів змогли активно 

працювати і надавати підтримку місцевим ініціативам. У 2005 г. вони почали трансформуватися у 

центри місцевої активності, на їх базі виникли громадські організації. На протязі всіх цих років ми 

підтримуємо зв'язок з ними. Вони продовжують навчатися на семінарах, тренінгах, приймають 

участь у круглих столах, конференціях. 

В результаті ми зробили певні висновки щодо роботи з закладами культури, змінили 

стратегію: найбільш ефективними для громад є навчальні програми, у яких спільно приймають 

участь представники закладів культури, громадських організацій, шкіл, депутати місцевих рад. 

Впроваджуючи цю стратегію, ми реалізуємо проект «Розвиток мережі Центрів місцевої 

активності у Дніпропетровські області» за підтримки Національного Фонду Демократії. В основі 
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концепції даного напрямку лежить досвід сусідньої Польщі. Коли ми вже почали проект, 

народилася нова назва нашої мережі - Мережа Центрів Позитивних Змін. Ця назва набагато краще 

сприймається жителями нашого регіону, робота ЦПЗ націлена саме на результат.  

Деякі  приклади із місцевих громад нашого регіону. 

Місто Апостолове. В 2005 році на базі інформаційно-консультативного пункту була 

створена ГО «Центр локальної активності «Крок назустріч». Ініціатор створення - директор 

районного методичного центру клубної  роботи Надія Чепурко. До організації увійшли працівники 

БК, бібліотеки, музичної школи. Ці творчі люди не тільки виявляли проблеми, але й намагалися їх 

вирішувати. Дуже цікаві 2 проекти. Перший має назву «Всі люди рівні». Міні-грант, який вони 

отримали, був зовсім невеликий - 3 тисячі гривень, але вони залучили на місцевому рівні вдвічі 

більше коштів. Зняли фільм про один день життя інваліда – візочника,  показали його в районній 

адміністрації, школах та інших закладах та організаціях міста, місцевому телебаченню. Залучили 

кошти на будування пандусу до районної бібліотеки, провели активну інформаційну кампанію. І 

як результат, в Апостолове почалося створення пандусів до адміністративних будівель, 

комерційних структур тощо.  

Другий проект має назву «Чиста вода дітям – сиротам Апостолівщини». В Апостолове є 

притулок, де проживають 35 дітей, і вода була в ньому дуже погана. Гроші в якості міні – гранту 

організація "Крок назустріч" отримала невеликі - 4 тисячі гривень. Вони були спрямовані на 

закупку системи очистки води. В результаті реалізації проекту була привернута увага 

громадськості не лише до проблеми води, а взагалі до проблем притулку. Зробили ремонт будівлі, 

озеленили подвір’я. І що саме цікаве в цій організації – в ній об’єднуються люди різних 

організацій, професій, різного віку. Вони знаходять підтримку у місцевої влади. Зараз керівник 

організації стала депутатом районної ради. 

В Царичанці активно працює громадська організація „Берегиня”, яка була створена в 2005 

році на базі районної бібліотеки за ініціативи її директора Людмили Костенко. До організації 

увійшли батьки дітей з проблемами здоров’я. Вони, ще будучи ініціативною групою,  реалізували 

проект "Створення Центра соціальній адаптації для дітей - інвалідів та дітей – чорнобильців". 

Нещодавно вони реалізували екологічний проект „Рідній Орелі – чисті води”, в якому приймали 

участь до 400 людей. Це школярі, вчителі, учні ПТУ, представники різних організацій. Вони 

очистили 10 км берега Орелі, 3 джерела, посадили 300 сосен, а найголовніше, привернули увагу 

всіх жителів до проблеми чистоти цієї річки і Царичанки.  

Останнім часом ми спостерігаємо 2 тенденції у розвитку нашої мережі Центрів Позитивних 

Змін. 

По-перше, в програмі приймають участь багато молодих депутатів районних і сільських 

рад. Вони ініціюють створення ГО, підготовку і реалізацію суспільно-важливих проектів, в їхніх 

громадах починаються добрі зміни. Наприклад, у селище Перещепино Новомосковського району 

за ініціативи депутата місцевої ради Наталії Нестека виникла ГО "Перспектива". До неї входять 

представники школи, будинку культури, депутати. Вже успішно реалізовано екологічний проект, 

залучені кошти на проведення освітньої програми для місцевих активістів, підготовлений проект 

проведення інформаційної кампанії по створенню об'єднань співвласників багатоквартирного 

будинку. 

По-друге, в тих громадах, де виникають центри місцевої активності, завжди їх активними 

учасниками стають представники БК, бібліотеки, що позитивно впливає і на діяльність закладів 

культури. Наприклад, так відбувається у с. Волосському Дніпропетровського району, де створено 
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за ініціативи депутата сільської ради Віталія Моргуна "БФ розвитку громади". В селі створено 

Інформаційний центр, відремонтовані дві кімнати клубу, в яких вже відновили свою діяльність  

гуртки для дітей. Ведеться пошук ресурсів на  подальший ремонт і нові проекти. 

До речі, саме в Дніпропетровському районі ми маємо позитивний досвід співпраці з 

районною радою, який дає певні результати. Половина учасників нашої мережі Центрів 

Позитивних Змін – представники сільських громад Дніпропетровського району.   

На конференцію приїхала від нашого регіону дуже цікава делегація: представник 

Дніпропетровської районної ради, керівник Апостолівського районного методичного центру 

клубної  роботи, директор Царичанської районної бібліотеки, керівники районних і сільських 

громадських організацій, депутати районних і сільських рад, науковець, представники Центру 

"Тамариск". 

Ми всі разом співпрацюємо, тому й відбуваються позитивні зміни в наших громадах. 

Мабуть, саме там, де люди об’єднуються задля вирішення місцевих проблем та впливу на 

прийняття рішень органами місцевого самоврядування, і відбувається  народження та розвиток 

реального громадянського суспільства. Центри місцевої активності починають відігравати в цьому 

процесі активну роль, і заклади культури можуть і повинні зайняти серед них гідне місце». 

 

2.9. Тетяна Шоколова, директор Олександрійського районного благодійно-консультативного 

центру, «Досвід діяльності Центрів місцевої активності на базі закладів культури у 

Кіровоградській області». 

«Успіх сучасного закладу культури залежить від своєчасних реакцій на зміни у суспільстві. 

Мабуть, не треба перелічувати той позитив, який несуть заклади культури людям. Це і центри 

громадського спілкування, і формування громадської думки, і творчої самореалізації. Сьогодні 

заклади культури треба розглядати як центри активізації, мобілізації і інтеграції місцевих 

спільнот. Лише вони можуть донести громаді, що вона може вирішувати проблеми, які не можуть 

вирішити на сьогоднішній день влада, бізнес та інші представництва. Для того, щоб 

проінформувати і показати закладам культури Олександрійщини як це можна зробити, ми 

розпочали саме з себе і зареєстрували на базі районного будинку культури  громадську 

організацію, яку назвали «Районний благодійний інформаційно-консультативний пункт». В 1998 

році я вперше почула про діяльність громадських організацій у вирішенні місцевих проблем і 

взагалі про вплив громадськості на позитивні події, які можуть відбуватися в громадах побувавши 

на тренінгу в Черкаського ресурсного центру 1998 році. Саме там я почула незнайомі  мені до 

цього слова такі, як фандрейзинг, піар, технології партнерства, маркетинг, менеджмент і т.д. У 

1999 році за підтримки Центру підтримки творчих ініціатив (ЦПТІ) та Інституту соціокультурного 

менеджменту  (ІСКМ) у нас на базі районного будинку культури було створено інформаційно-

консультативний пункт. В рамках діяльності цього пункту, була створена і діяла школа лідерів 

недержавних організацій (НДО), де протягом декількох років було підготовлено представників 

соціальних інституцій, лідерів громадських організацій, представників ЗМІ по активізації і 

діяльності в громадах. В 2002 році була офіційно зареєстрована наша громадська організація і 

благодійний інформаційно-консультативний пункт. За цей період з 2002 по 2008 роки у нас було 

реалізовано 4 проекти, за підтримки ІСКМ та ЦПТІ. Це такі проекти, як «Виставка соціальних 

проектів»,  де основна мета була - сприяння соціальній взаємодії влади, бізнесу і громадськості у 

вирішенні місцевих проблем, «Сузір’я доброго почину», основна мета якого сприяння 

відродження та розвитку традицій українського доброчинства. У нас був цікавий досвід залучення 

благодійних коштів - проведення  благодійного марафону. В 2005 році в с. Протопопівка на базі 

сільського будинку культури ми збирали кошти на реконструкцію школи. Ця мета була успішно 
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досягнута і в минулому році реконструкцію було завершено. Всі ці заходи були спрямовані на те, 

щоб громада відчула свої можливості у вирішенні конкретного питання.  

Ми також організували збір коштів для дітей-сиріт нашої місцевої Новопразької школи-

інтернату. Зрозуміло, що це були  символічні кошти, але я думаю, що рано чи пізно, наші громади 

будуть більш активними, більш відповідальними, доброчинними. Можливо це смішна сума, тоді 

було зібрано тільки 53 грн., на які ми придбали миючі засоби і передали в місцеву школу-інтернат, 

але все одно це було певним досягненням на тому етапі.  

Також ми реалізували проект «Мистецтво проти наркотиків і СНІДу», основна мета якого 

зменшення прояву негативних явищ у молодіжному середовищі. Проводилися показові заходи, 

де в першу чергу брала участь учнівська молодь – виставка малюнків, круглий стіл. Була 

випущена листівка-календар, де були зібрані факти відносно кількості наркозалежних в селах 

Олександрійщини і наскільки проінформовані батьки про ті негативні явища, які існують на 

сьогоднішній день в суспільстві.  І на кінець, проект «Організація інформаційного обміну: у 

кожного є проблеми, які легко вирішувати разом». Метою цього проекту було об’єднання зусиль 

НДО, закладів культури, влади і бізнесу, для того щоб привернути суспільство до проблем 

культури,  яких на сьогодні існує дуже багато. Хотілося б відзначити свято подяки «Квітка 

милосердя в букет добра». В рамках цього заходу ми дякуємо меценатам, благодійникам, які 

спонсорують та підтримують наші ініціативи.  

На початку нашої діяльності, коли ми мали нагоду бути учнями «Українсько - польської 

школи аніматорів» та вивчали досвід діяльності польських закладів культури, ми помітили, що 

в Польщі клуби за інтересами відрізняються від наших.  Ми пропонуємо вже готові плани, 

нав’язуємо свою ініціативу, позицію, а вони віддають ініціативу учасникам цих клубів. На мою 

думку, це є дуже потужним елементом активізації ініціативи, яка йде від громади.  

Останнім часом, ми проводимо багато нетрадиційних заходів, де, ми використовуємо такі нові 

форми роботи як презентації. Наприклад, презентація після реконструкції районного будинку 

культури «Культура починається з душі». Сьогодні ми пишаємось нашим будинком культури, 

який був повністю відремонтований і дуже приємно приходити в такий заклад та працювати і 

ньому». 

 

2.10. Ірина Ральченко, директор Чернігівського обласного художнього музею, тема виступу 

«Музей як культурний осередок : досвід та інновації». 

  «У своїй відомій книзі „Життя музею” О.Крейн – директор Державного музею О.Пушкіна в 

Москві, дуже влучно підмітив, що життя музею - це ланцюжок нових оновлень та народжень. Але 

для того, щоб це відбувалось, потрібно дати відповідь на важливе питання: „Музей – кладовище 

мистецтва чи територія художнього руху та культурних інновацій?”, яке свого часу поставив під 

час одного з „круглих столів”, проведеного міжнародним Благодійним Фондом „Ейдос” у травні 

2007р., директор інституту проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України, відомий 

український художник Віктор Сидоренко.  

Дійсно, з того часу, як епоха Просвітництва подарувала світу Музей (перші публічні музеї - 

Амербахївський кабінет в Базелі 1661р. і музей Ешмола в Оксфорді 1693р.), ця інституція зазнала 

найрізноманітніших змін. За більш ніж 200-річну історію склалось безліч концепцій існування  і 

організації музею – від еко-музеїв 60-х, концепцій пошуку синтетичності культури, до віртуальних 

кінця 20 ст. Вже на початку 20 століття все більше говорять про кризу музею, в ньому починають 

відчувати присмак неживого, відірваності від життя. З точки зору складування, збирання 

неосяжних архівів, відірваних від їх безпосереднього середовища, бездумного змішування музей 

дійсно стає тим самим останнім притулком. 
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Стає очевидним, що одним з найважливіших завдань музею сьогодні, особливо музею сучасного 

мистецтва, є робота з контекстом буття творів, створення цього контексту в стінах самого музею. 

Поява в 20 столітті нових видів мистецтва – об’єктів,  інсталяцій, перформансів, медіа-мистецтва 

призвела до того, що класичний музейний простір, призначений перш за все для розвішування 

двовимірних творів на стінах і розміщення тривимірної скульптури, кардинально змінює свій 

вигляд. Наприклад, музей Мент у Франції створювався як таке собі місце, де художники мали б 

змогу працювати і створювати свої твори безпосередньо для експонування у конкретному 

середовищі. Музей в Копенгагені відомий своєю інтерактивністю, роботою з відвідувачами. В 

Паризькому Центрі Жоржа Помпіду цілком вдало втілилась ідея об’єднання під одним дахом 

музею в традиційному сенсі, просвітницького центру і різного роду творчих лабораторій, що дає 

змогу говорити про цей музейний заклад як про культурологічний центр. 

Тобто, змінюючись і набуваючи нових некласичних форм, музеї продовжать своє існування. 

Розуміючи це, наш музей запровадив нові форми і методи роботи, які вкладаються у нову 

парадигму діяльності музеїв, закладену в установчих документах Міжнародної ради музеїв 

(ІКОМ), де акцент робиться на отримання відвідувачами естетичного задоволення замість 

прилучення їх до надбань культурної спадщини, як це визначено в Законі України „Про музеї та 

музейну справу ”. 

Це такі музейні проекти як : „Драматичний простір художнього музею, „Музичні зустрічі в музеї ” 

та «Ніч у художньому музеї», який ми започаткували минулого року. У музейній практиці 

з’явилися і такі нові інтерактивні заходи як майстер-класи за участю відомих майстрів. 

Проект „Драматичний простір художнього музею” триває близько 3-х років та здійснюється 

спільно з акторами чернігівського Молодого театру та старшокласниками - студійцями. Його мета 

– популяризація творів музейної колекції за допомогою театрально-видовищних заходів. Зокрема, 

було підготовлено  цікаве імпровізаційне дійство „Антифауст” на тексти Гете, Пушкіна, 

Бродського, в центрі якого була відома скульптура М.Антокольського „Мефістофель” з колекції 

нашого музею. 

У рамках цього проекту в музеї відбулася і прем’єра  моно вистави за мотивами повісті 

Л.Андреєва  „Іуда Іскаріот”, автором і виконавцем якої є заслужений артист України В.Банюк. 

Майже п’ять років в музеї успішно проходять музичні зустрічі з відомими музикантами та 

музичними колективами не тільки з Чернігова, але й з України. Незабутнє враження на 

відвідувачів музею справила свого часу зустріч з народною артисткою України Наталією 

Свириденко, яка на фоні відомого музейного твору „Концерт” Хендріка Тербрюггена виконала на 

клавесині  твори XVII – XVIII ст. 

Частим гостем на наших „Музичних зустрічах” є і заслужений артист України, чудовий піаніст, 

лауреат міжнародних конкурсів Геннадій Дем’янчук, який пропонує слухачам своєрідні концерти-

бесіди. 

Останнім часом  в музеї практикується проведення таких інтерактивних заходів, як майстер-класи, 

які проводять  відомі чернігівські майстри на фоні своїх персональних виставок. Серед них 

майстер народної творчості, вишивальниця Ольга Костюченко, гончар  Роман Степаненко та 

багато інших. 

В цьому році музей підключився до акції „Ніч у музеї”, яка відбувається під час святкування 

Міжнародного дня музеїв. Спільно з акторами Молодого театру були підготовлені театралізовані 

екскурсії по музейних виставках „Роде мій красний”, „Аромат часу”, „Навічно в пам’яті 
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народній”, які отримали схвальні відгуки відвідувачів. Приємною несподіванкою було і дійство у 

музейному саду, де звучала музика і вірші як класиків, так і молодих чернігівських поетів. 

Отже, як бачимо, Чернігівський художній музей готовий до нових оновлень і нових 

народжень, перетворюючись, по суті, на культурно - мистецький центр місцевої громади. 

 

2.11. Людмила Станкевич, координатор проекту Інституту соціокультурного 

менеджменту «Спільний шлях у майбутнє», тема виступу «Досвід діяльності Центрів місцевої 

активності на базі закладів культури у Миколаївській області». 

«… Я хочу сказати, що зараз все, про що ми тут говорили, це не розрізнені проекти, які десь там 

працюють на локальному рівні - це є велика національна програма, ідея якої виникла ще в 1998 

році … Ініціатива була наша дуже проста - якщо ця система змогла спрацювати так на державу 

комуністичну, то чому вона так не спрацювала на нові методи, які декларуються нашою новою 

конституцією  - це формування громадянського суспільства і демократичних засад… Все те, про 

що сьогодні говорилося в попередніх виступах, це створення на базі місцевих ЗК, які стануть 

дахом для організацій громадянського суспільства, використати цей потенціал, для того щоб ми 

якнайшвидше розбудувати громадянське суспільство, використали цей потенціал на користь 

громаді і всім людям у вирішенні проблем. Була заснована така велика національна програма, яку 

ми почали реалізувати в партнерстві з громадськими організаціями за підтримки міністерства 

культури та багатьох донорських організацій. Ми дуже багато провели заходів, проектів, в 

основному це були заходи в рамках національної програми. Це були соціальні лабораторії, було 

багато навчання на поширення цієї ініціативи, навчання консультантів, аніматорів на 

впровадження передового досвіду спочатку в 3-х регіонах (Кіровоградська, Дніпропетровська і 

Миколаївська) в рамках не одного проекту, не однієї організації організацій, що дуже приємно, а в 

рамках багатьох організацій, які діють об’єднано, разом для досягнення єдиної ідеї. Ось цю 

технологію також за підтримки фонду Євразія була реалізована така ініціатива, як впровадження 

кластеру проектів, тобто об’єднання зусиль багатьох організацій використовуючи найсильніший 

потенціал. Я думаю, що багато людей впізнають ті заходи, і згадують все те, що було зроблено. 

Ми видавали разом з ІСКМ та іншими ГО багато підручників на поширення цієї ініціативи. Те, що 

робимо ми, це в основному інформаційно-методична підтримка та поширення цієї ініціативи. Ми 

провели багато заходів, стажувань у Польщі, деякі закінчили Першу школу аніматорів і отримали 

багато досвіду. Я хочу сьогодні представити вам величезну команду Миколаївського регіону, яка в 

нашій програмі справилася за найменший період та найменші кошти. Тому що ця ініціатива 

впровадження не просто окремих проектів, а системи, завдяки величезній співпраці управління 

культури та всіх організацій, повністю управлінської вертикалі, яка поширює цю інформацію 

серед зацікавлених організацій, підтримувала, а не протирічила ».  

 

2.12. Тетяна Тверда, президент Центру соціальної активності і партнерства, тема виступу 

«Діяльність Центру соціальної активності і партнерства». 

 «Я розповім, яка модель існує у нас для бібліотек у м. Миколаїв. Взаємодія бібліотек та 

суспільства - ця тема не нова, ми почали з середини 90-х років, з активної взаємодії органів влади, 

бізнесу, ми створювали центр аналітичного інформування, тобто перепробували різні моделі і 

щось дало результат, а щось ні. Дуже багато доводилося навчатися, тому я дякую і 

Кіровоградським організаціям, і Людмилі Станкевич і Леву Абрамову за те, що вони дали нам 

міцний поштовх. У 2006 році після активного навчання ми створили Центр місцевої активності і 
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партнерства при бібліотеці, зареєстрували благодійний фонд «Мета» для продовження діяльності. 

Була робота в кластері проектів, навчання, поїздка в Польщу, де ми  вивчили Центри локальної 

активності, і разом з благодійним фондом «Ласка» ми створили такий центр. Цей центр працює як 

структурний підрозділ бібліотеки, який обслуговує ГО, тобто там і читацький зал, і доступ до 

Інтернету, і електронна пошта. і обов’язковим компонентом є адміністрація зі сторони ГО. Задачі 

центру визначені - інформаційна підтримка,  навчання, консультації, розробка і реалізація 

спільних проектів та інше.  особливості роботи центру - це реалізація ідей центру на базі 

партнерської бібліотеки, навчений персонал бібліотеки, акцент на соціально-активні організації і, 

звісно, обмін ідеями».  
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РОЗДІЛ ІІІ. Напрацювання малих груп конференції 

Для наочності усі дописи виділені різними кольорами відповідно до кольорів малих груп, 1 

група мала синій, 2 група – зелений, 3 – червоний, 4 – чорний кольори): 

1 група «Місце будинку культури у житті громади» 

а) Функції сучасного будинку культури 

1) Збереження та розвиток традиційних форм клубної роботи (фольклор, нац. традиції, гурткова 

діяльність,творчі заходи, лекції, літературні вечори, спортивні секції; 

2) Створення умов для розвитку клубів за інтересами, аматорських колективів (профорієнтаційна 

діяльність); 

3) Формування інноваційних форм  культурно-дозвілевої діяльності(формування на базі закладу 

культури відкритого майданчика для проведення майстер-класів та зустрічей); 

4) Врахування потреб різних вікових категорій (діти, молодь, старше покоління) та груп 

територіальної громади (через дослідження потреб суспільства); 

5) Залучення позабюджетних коштів (засіб досягнення мети); 

6) Обєднання зусиль закладів культури, освіти, соціальних центрів, громадських організацій, 

представників бізнесу, органів влади,ЗМІ задля вирішення конкретних проблем даної тер. 

громади; 

7) «Робити вільну людину» - формування критичного мислення; 

8) ПР закладів культури (зв’язки з громадськістю та робота зі ЗМІ); 

9) Дозвіллєва функція (вечори відпочинку, дискотека, танцювальні вечори,шоу, масові гулянні); 

10) Просвітницька (загальнодержавні свята, соціальні акції, круглі столи, диспути, семінари, тренінги, 

майстер-класиєж інформаційні сесії); 

11) Інформаційна; 

12) Культурно-творча (концерти, фестивалі,конкурси, виставки, традиційні звичаї обряди і т.д.); 

13) Дослідницька (інтерв’ю, опитування, анкетування); 

14) Надання послуг (оздоровчих, спортивних тощо); 

15) Любительські обєднання та клуби за інтересами); 

16) Виховна функція; 

17) Виявлення та розвиток творчих зібностейпредставників громади різних вікових категорій; 

18) Організаційна (об’єднуюча), (надання приміщення для зборів громади), комунікативна; 

19) Історико-культура; 

20) Формувати свідомого, активного і відповідального громадянина, громади/України; 

21) Ретрансляційна (відтворення певного твору як авторського так і народного, фольклорного); 

22) Рекреаційна. 
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б) Компетенції, що потрібні працівникам сучасного будинку культури. 

Професійні  

1. Просувати інтереси (адвокація); 

2. Надання якісних послуг; 

3. Культурологія в широкому розумінні; 

4. Самомотивація (до навчання, підвищення проф. рівня); 

5. Бути фахівцем (авторитет, досвідченість); 

6. Розвиток творчості та розвиток особистості (творчого потенціалу людини); 

7. Імідж ; 

8. Вирішення конфліктів; 

9. Вміння використовувати сучасні інновації (технології модератора); 

10. Вміння консультувати громаду; 

11. Організація процесів; 

12. Управлінські; 

13. Залучення фінансування, ресурси. Особливо кадрів;  

14. Розподіл зусиль менеджера закладу культури; 

15. Планування (стратегія); 

16. Оцінка та моніторинг ефективності діяльності;  

17. Правова база; 

18. Менеджер (організатор) – людина, яка володіє різносторонніми знаннями (економ., 

юридичними), сприяє згуртуванню громади і допомагає у вирішенні проблем громади; 

19. Відповідальність;  

20. Технологія партнерства; 

21. Технологія маркетингу в культурі; 

22. Громадські;  

23. Вміння само організовувати громаду (анімація); 

24. Інформувати громаду і підтримувати зв’язки (влада, громадські групи); 

25. Формування потреб; 

26. Аналіз потреб; 

27. Авторитет (дипломатія, психологія, педагогіка); 

28. Фандрейзинг (вміння використовувати позабюджетні кошти); 

29. Розуміння гендерної політики. 
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в) Напрямки та форми співпраці будинків культури з громадськими та благодійними 

організаціями. 

1. Вивчення (моніторинг потреб/проблем громади), соціальні опитування, анкетування; 

2. Залучення людських ті інших ресурсів для вирішення проблем (активізація громади, 

стимулювання); 

3. Фандрейзинг (навчання, досвід),залучення коштів для будинку культури; 

4. Створення інформаційно-консультативних центрів (активна практика); 

5. Просвітницька діяльність та навчання працівників будинків культури та громадських 

організацій; 

6. Поліпшення культурного простору; 

7. Написання та реалізація спільних проектів; 

8. Проведення спільних заходів (реалізація); 

9. Реалізація спільних соціальних проектів; 

10. Благодійні фестивалі, акції, бали, марафони; 

11. Проведення спільних навчальних заходів по активізації громад; 

12. Заходи по залученню місцевих ресурсів на вирішення місцевих проблем; 

13. Створення ради в НДО (активісти, працівники культури, представники влади) для 

вирішення проблем будинку культури; 

14.  Організація дозвілля громади всіх вікових категорій (дозвілеві центри, ЦМА, лекторії, 

дискусійні клуби); 

15. Доступність послуг будинку культури для всіх мешканців; 

16. Інститут третього віку; 

17. Місцева (сільська) газета; 

18. Брошури, бюлетені; 

19. Гуртки, секції, клуби; 

20. Творчі вечори, майстер-класи, концерти; 

21. Дні сімейного дозвілля; 

22. Тематичні (професійні) курси; 

23. Тренінги, семінари; 

24. Групи взаємодопомоги; 

25. Арт – терапія; 

26. Святкування свят (обрядова зала). 
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2 група  «Міжнародні правові стандарти законодавства та українські реалії» 

а) Що є позитивного в культурному секторі і в українському законодавстві зокрема? 

1. Відсутні законодавчі обмеження; можливість реалізовувати інновації (заходи), наявного 

законодавства достатньо; 

2. Зростання інтересу збоку бізнесу; 

3. Наявність Закону «Про обєднання громадян», Про місцеве самоврядування; 

4. Активізація системи закладів культури завдяки зростанню громадської активності; 

5. База для НДО (приміщення); 

6. Не всі клуби ще закрили (заборона закриття сільських клубів); 

7. Є позитивні приклади; 

8. Регіональні програми з покращення матеріально-технічної бази; 

9. Людський (культурний) капітал; 

10. Громадські ради; 

11. Допомога ІСКМ; 

12. Система перепідготовки кадрів; 

13. Є зразки Рішень ОМС (положення) про створення і діяльність ОГА (ЦЛА) на базі закладів 

культури (с. Бориня, Турківського району Львівської області, Миколаївська область); 

14. Пілотні проекти ОГА (ЦЛА) мають позитивний досвід (результати) і готові ними ділитися; 

15. Меморандум з Донецькою ОДА/обл. радою про виділення 2.000.000 гривень на допомогу у 

створенні ОГА (ЦЛА) на базі закладів культури за участі НДО (Рішення обл. ради про до 

фінансування проектів) 

16. Є регламентуюча база КДК (Рівненська обл) і молодіжні центри  (житомирська обл.); 

17. Доступність всіх категорій громади; 

18. Меморандуми співпраці із міжнародними організаціями. 
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б) Які негативні явища позначаються на розвитку громадського сектору в культурі в 

Україні та його взаємодії з органами влади? Проблеми? 

1. Відсутність закону «Про культуру»; 

2. Протиріччя в законодавчих актах; 

3. Надмірний контроль з боку фіскальних органів та владних структур; 

4. Не удосконалення вертикалі влади; 

5. Несучасність і невідповідність закладів культури в порівнянні з реаліями сьогодення  (слабка 

матеріально – технічна база, низький рівень кадрової підготовки); 

6. Низька активність громади, недостатня або взагалі відсутня інформація про діяльність ГО; 

7. Зміна пріоритетів у суспільстві; 

8. Відсутність пільг в реєстрації ГО; 

9. Недосконала система бюрократизації. 

 

 
в) Які зміни на законодавчому рівні  варто провести в Україні для активізації громадського 

сектору в культурі та реформування закладів культури? 

1. Актуалізація законодавства відносно закладів культури. Приведення нормативно-правових актів 

до потреб сьогодення; 

2. Формалізація поняття «заклади культури» та його функцій. Визначення понять. Додати методичні 

служби в заклади культури. Прискорення прийняття Закону України «Про культуру»; 

3. Визначення критеріїв оптимізації мережі закладів культури. Вони визначені діючим 

законодавством; 

4. Внесення змін в джерела та напрямки фінансування закладів культури. Доповнити постанову 

КМУ «про виплату матеріальної допомоги на оздоровлення та вирішення соціально-побутових 

питань технічними категоріями». Встановлення надбавок за вислугу років та складність у роботі 

для клубних працівників. Затвердження штатних одиниць клубних закладів; 
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5. Введення стимулюючих механізмів на місцях; 

6. Узгодити закон про місцеве самврядування із законом про держбюджет (внести зміни, щоб 

фінансування сільських ЗК фінансували з різних джерел); 

7. Включити до курсів підвищення кваліфікацій тематику соціальні технології; 

8. Прийняти нормативно-правові акти щодо методичних центрів; 

9. Запровадити систему конкурсного фінансування ЗК (Мін. Культури, органів влади, інші 

міністерства); 

10.  Здіснити реформу управлінь культури; 

11.  Спрощення вертикалі контролюючих органів (звітність перед громадою); 

12. Чітко прописаний закон «Про туризм»; 

13. Адмінреформа (злиття міністерств культури, освіти та молоді); 

14.  Адмінреформа (Вийти з підпорядкування РДАдо ради); 

15. Спростити форму звітності та планування; 

16. Законодавчо спрямувати роботу РДА на підтримку та співпрацю з НДО 

 
 

3 група«Співпраця закладів культури, громадських організацій та громади у напрямку 

благодійності» 

 а) Які соціокультурні послуги заклади культури сільської місцевості можуть запропонувати 

пенсіонерам (описати зміст послуги їх частоту та приблизну вартість)? 

1. Організація дозвілля: 

А) ретро-вечори, 

Б) гуртки за інтересами, 

В) концертні виїзні програми, 

Г) фестивалі, конкурси, 

Д) майстер-класи, 

Е) подорожіта екскурсії, 

Є) спортивні секції, 

Ж) клуб знайомств, 

2. Доступ до інформації: 

А) консультації спеціалістів (юридичні послуги), 

Б) створення соціальних інститутів, 

В) послуги спілкування через мережу інтернет, 

Г) біржа послуг (інформаційна), 

3. Побутові послуги: 

А) волонтерський рух, 

Б) безкоштовні їдальні, 

В) побутова біржа послуг (ремонт, оранка городів, дрова, побутова техніка), 



Матеріали  Національної конференції «Реформування закладів культури»                                                                                Інститут соціокультурного менеджменту  

 

31 
 

Г) техніка Second Hand, 

4. Працевлаштування (додатковий заробіток): 

А) Зелений туризм, 

Б) поповнення музейних експозицій, 

В) догляд за маленькими дітьми, 

Г) поробки (народні умільці), 

Д) ремонт побутової техніки, 

Є) обрядові послуги, 

Е) збирання лікарських трав, 

5) Досамореалізація: 

А) спогади у пресі, 

Б) зустрічі зі школярами, 

В) клуби попратими, 

Г) майстер-класи, 

6) Охорона здоров’я, 

А) курси знахарів, 

Б) Виїзні медогляди, 

В) пільгові аптеки, 

 
 

б) Які потреби існують в громаді і на які буде змога організовувати мобілізаційні кампанії? 

Як визначити такі потреби? 

1. Активізувати громаду, спрямовувати на розвиток (громадські організації); 

2. Навчитися залучати додаткові ресурси; 

3. Міжнародна взаємодія; 

4. Вивчення потреб громади здійснювати шляхом опитування, круглі столи, громадські слухання та 

ін. 

Потреба 

Подолання корупції 

1. Пенсіонери не мають чим зайнятися, крім домашніх справ; 

2. Потреба в розумінні власних прав та їх використанні. (паї); 

3. Самовираження в групі і в громаді; 

4. Бачення позитивного майбутнього; 

5. Збереження зроровя і довголіття; 

6. Оволодіти сучасними засобами комунікації; 

7. Спілкування (культурного); 

8. Фіз виховання; 
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9. Проблеми комунального господарства; та в сільській місцевоті створення комунального 

господарства (пит. Влади); 

10.  Надання медичної допомоги в селах; 

11.  Збільшення та оновлення бібліотечного фонду; 

12.  Збереження національної культурної спадщини; 

13. Розвиток сільського зеленого туризму; 

14.  Забезпечення ринку робочих місць; 

15. Низький рівень знання іноземних мов; 

16.  Низький рівень культури топосу; 

17. Мала кількість парковок; 

18.  Проблеми екології + алергічни сорняки; 

19.  Негативні явища в суспільстві та привернення уваги через заходи; 

20.  Проблема відсутності культурного дозвілля серед молоді; 

21.  Формування те реалізація етнокультурної політики; 

22.  Адаптація до сучасних умов життя; 

23. Потреба в отриманні якісних культурних послуг; 

24.  Підвищення рівня обізнаності. 

Ндо+ громада 

Моніторинг, громадські акції, висвітлення проблем корупції в ЗМІ, гаряча лінія 

Створення спец газет та порталів зі списками корупціонерів 

1. Мобілізація громади інформація иа ініціація; 

2. Проведення заходів дозвілля; 

3. Проведення інформаційних культурно-мистецьких заходів; 

4. Організація просвітницьких кампаній; 

5. Організація  підвищення рівня обізнаності щодо якості стандартів; 

6. Мобілізація та організація громад; 

7. Моніторинг; 

8. Гуртки, клуби за інтересами, майстерня, оздоровчі акції, тренінги, курси; 

9. Залучення експертів спеціалістів для проведення лекторіїв, конференцій; 

10.  Гастрольна діяльність, фестивалі, дні села; 

11.  Організація громади; 

12.  Інститут (школа) третього віку, групи взаємодопомоги; 

13.  Активізація громадян, залучення додаткових коштів, інформування громади; 

14.  Залучення громади до проблеми; 

15. Збір книг та журналів; 

16.  Безкоштовні мовні школи; 

17.  Створення ОСББ, безкоштовні консультації. Моніторинг за місцем розміщення.; 

Бізнес 

Майдан та ін., громадські акції. 

1. Гроші, товари, послуги (спонсорство), виїзні кіоски, безкоштовні юридичні консультації, 

транспортне забезпечення, фінансування заходів, забезпечення матеріалами, надання робочих 

місць, підтримка ініціатив через партнерство, приватні мовні школи, створення ОСББ, 

благодійництво, створення платних парковок. 

Влада 

Законодавчі ініціативи, гаряча лінія 

1. Тематичні зустрічі з представниками влади (депутати, політики); 

2. Ухвалити рішення ро надання приміщення і ставок (за наявнісю); 

3. Збори громади, схід села; 

4. Забезпечити приїзд лікарів; 

5. Оплата послуг зв’язку з міського бюджету; 

6. Підтримка спорту; 
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7. Організаційні питання; 

8. Залучення спеціалістів до даного питання; 

9. Підтримка програм, проектів; 

10. Підготовка та реалізація відповідних програм; 

11. Організіція просвітницької та роз’яснювальної роботи; 

12. Організація роботи відповідних структур; 

13. Кадрове забезпечення; 

14. Сприяння залученню додаткового фінансування; 

15. Збереження клубної мережі; 

16.  Ввести в освітню програму в школах більшу кількість годин вивчення мов; 

17. Реформа ЖКГ; 

18. Законодавчі та адміністративні ініціативи 

 
 

в) (Розширено) Якими можуть бути форми і методи партнерства місцевих громад і НДО, що 

будуть діяти на базі закладів культури («+» і «-» кожної з форм)? 

- Передача сільською радою НДО закладу культури у власність грмади 

- Приватизація БК (закладу культури) 

«+» 

Постійне місце базування 

Самостійне вирішення проблем 

Розробка та впровадження власних програм 

«-» 

Утримування  

Складна процедура 

Перепрофілювання  

- Структурний підрозділ 

«+» 

Розширені повноваження 

Постіне місце базування 

«-» 

Відсутність додаткового фінансування 

Міжнародні фонди не фінансують НДО та ЗК 

- Законодавче затвердження співпраці НДО та ЗК 

«+» 

Законодавча база 

Залучення фінансування для ЗК 

НДО має постійне місце базування 

«-» 

Трудоємність впровадження 

Впровадження моделі на практиці 
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- Вплив НДО через громадську раду та ОМС на діяльність ЗК 

«+» 

Законні засади для діяльності НДО та ЗК 

Залучення фінансування 

«-» 

Тривалий процес реалізації 

Не завжди працює 

- Співпраця ЗК та НДО на договірній основі 

«+» 

Використання ресурсів кожного 

Підтримка ЗК через можливості НДО 

Залучення нового джерела фінансування 

Реалізація спільних проектів 

Широкий спектр взаємодії 

Взаємовигода 

Механізм протидії незаконним рішенням щодо закриття або скорочення фінансування ЗК 

Лобіювання спільних інтересів 

Клуби побратими в Україні і закордоном 

«-» 

Можливість незапланованого розриву договору 

 

(Скорочено) 

Форми і методи партнерства «громада- НДО» 

«-» 

1. Приватизація закладів культури (фінанс. витрат на утримання не вистачить) 

2. Перепрофілювання (зникне соціально-культурна складова) 

3. Протидія з боку органів місцевого самоврядування. 

4. Амбіційність збоку лідерів НДО. 

5. Непорозуміння і протистояння (кроки треба до консенсусу). 

6. Невизначеність про матеріальну відповідальність (майно). 

«+» 

1. Спільне утримуваня та використання будівлі закладу культури (місце базування). 

2. Розробка та впровадження програм і проектів. 

3. Залучення коштів та їх використання на користь громади. 

4. Сприяння співпраці НДО і грмади на законодавчому рівні. 

5. Розширення форм та практик співпраці (через громадські ради, наглядові ради та ін.). 

6. Введення юридичної основи співпраці (договір, угода),що підвищить відповідальність. 

7. Взаємовигода. 

8. Механізм протидії незаконному закриттю або скороченню фінансування комунальних закладів 

культури. 

9. Лобіювання спільних інтересів. 

10. Волонтерська складова в роботі ЗК. 
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4 група «Запровадження концепції Центрів місцевої активності» 

 а) Запровадження конфепції ЦМА в… 

1. Успішні моделі соціальної взаємодії місцевих закладів культури з громадськими ініціативами; 

1. Наявність активних ресурсів; 

2. Підтримка владними структурами (окремі приклади); 

3. Проблеми, які спонукають до дій; 

4. Досвід як приклад успіху; 

5. Наявність аніматорів в громаді; 

6. Діяльність в рамках закону «Про місцеве самоврядування»; 

7. Успішний міжнародний досвід; 

8. Спільне навчання  (влади та громади); 

9. Інформаційно- просвітницькі кампанії; 

10. Співпраця ЗМІ; 

11. Криза в економіці; 

12. Наявність методичних посібників та програм для підготовки кадрів для ЦМА; 

13. Наявність існування трьох секторного партнерства (влада, бізнес, громада). 

 
 

б) Проблеми впровадження концепції  ЦМА в діяльності місцевих закладів культури. 

1. Недосконалість законодавчої бази (її відсутність) – щодо дискримінації клубних працівників; 

2. Відсутність актуальності даного доступу  Інтернет та інших інформаційних ресурсів в громадах 

села та невеличких міст питання місцевими громадами. Відсутність інформації взагалі; 

3. Відсутність інформації про концепцію ЦМА у влади на районному і сільському рівні; 

4. Немотивованність ЦМА владними структурами у сприянні впровадження ЦМА. Це роблять ГО, 

влада або підтримує або ні; 

5. Протидія новим ініціативам старими керівниками; 

6. Відсутність навичок об’єднання громадян «Моя хата скраю». Незнання, невміння;  

7. Відсутність методики фандрейзингу. Необхідних знань. У кого? У кого?; 

8.  Наявність управлінської вертикалі держави над місцевими закладами культури (її юридично 

немає); 

9. Низький рівень знань працівників; 

10. Відсутність ЗК на селі або ЗК їх напівзруйнованність; 

11. Споживацький підхід до цієї проблеми; 

12. Державні установи (управління культури і відділи, а також Міністерство культури) не обізнані з 

основами стратегічного менеджменту, сучасним комунікаціям (соціальний маркетинг) і 

фінансового управління; 

13. Необхідність постійного системного навчання, обміну досвідом; 

14. Низька самооцінка керівника ЗК і громади; 

15. Відсутність кадрового забезпечення; 
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16. Відсутність коштів для реєстрації ГО; 

17. Новизна – нерозуміння, опір; 

18. Відсутність методичних рекомендацій; 

19. Менталітет ; 

20. Відсутність знань механізму з залучення коштів з благодійних організацій 

 
 

(Скорочено) 

Проблеми впровадження ЦМА в діяльності місцевих закладів культури 

1. Недосконалість законодавчої бази; 

2. Відсутність інформації про концепцію ЦМА у влади на районному та місцевому рівні; 

3. Відсутність доступу до інтернет та інших інформаційних ресурсів в селах та невеликих містечках; 

4. Немотивованість влади сприяти розвитку ЦМА; 

5. Протидія новим ініціативам старими керівниками; 

6. Наявність управлінської вертикалі; 

7. Споживацький підхід до цієї проблеми. 

 
в) Пропозиції щодо стратегії впровадження концепції ЦМА 

1. Створити законодавчу базу для впровадження діяльності ЦМА (місцеве законодавство на 

рівні рішень ОМС); 

2. Забезпечити поінформованість місцевих громад та виявити активістів – лідерів щодо 

необхідності створення ЦМА (внутрішній та зовнішній піар); 

3. Створити систему виявлення та підготовки місцевих аніматорів; 
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4. Організація діалогу між всіма структурними підрозділами владних та контролюючих 

органів на місцях та на національному рівні; 

5. Лобіювання інтересів та потреб місцевих закладів культури у законодавчому процесі; 

6. Навчання та впровадження досвіду; 

7. Розробка національних та місцевих програм (бюджетних); 

8. Підтримка інновацій; 

9. Спрощення системи реєстрації ГО; 

10. Підвищення компетентності реєструючи органів на рівні районів та сіл (завдання 

виконавчої влади); 

11. Врахувати ідею ЦАЛ при впровадженні адміністративної реформи; 

12. Впровадження платних послуг для державних установ  (наявність бази), адаптувати 

постанову КМУ про надання платних послуг ЗК до сучасних реалій; 

13. Включити в місцеві бюджети кошти на вивчення досвіду на навчання ЦАЛ (бюджет 

розвитку); 

14. Організація місцевого самоврядування делегуючи повноваження громадянської активності 

на базі ЗК (ЦАЛ) для НДО; 

15. Обмін досвідом існуючих та неіснуючих ЦМА (але тих, що хочуть утворитися); 

16. Створення єдиної платформи для обміну досвідом (соціальна мережа в Інтернет); 

17. Відпрацювання технології пошуку нових місцевих лідерів; 

18. Клуби – побратими в Україні і закордоном; 

19. Створення системного підходу для місцевих ініціатив із урахуванням особистісних якостей 

лідера; 

20. Вивчення закордонного досвіду; 

21. Узагальнення та розповсюдження існуючого досвіду в Україні; 

22. Впровадження навчальних програм при центрах підвищення кваліфікації; 

23. Створити навчальний фільм для розповсюдження; 

24. Вивчити потреби населення; 

25. Розповсюдження позитивних прикладів 

 
 

 

в) (узагальнено) Пропозиції щодо стратегії впровадження концепції ЦМА 

1. Створити законодавчу базу для впровадження концепції ЦМА; 

2. Забезпечити проінформованність місцевих громад щодо необхідності створення ЦМА; 

3. Створити систему виявлення та підготовки місцевих аніматорів; 

4. Організація діалогу між всіма структурними підрозділами владних та контролюючих органів на 

місцях та на національному рівні; 

5. Навчання та впровадження досвіду; 

6. Підвищення компетентності реєструючи органів на рівні сіл та районів; 
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7. Врахувати ідеї ЦАЛ при впровадженні адмінреформи; 

8. Включити в місцеві бюджети кошти на вивчення досвіду та навчання ЦАЛ; 

9. Створити єдину платформу для обміну досвідом; 

10. Вивчення закордонного досвіду. 
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ДОДАТКИ 

Додаток 1. Лист учасникам конференції від директора НДО «Агенція економічного розвитку 

Турківщини»,  депутата районної ради Богдан А. Комарницького. 

ШАНОВНІ    КОЛЕГИ! 

Організатори  та  учасники національної конференції. 

       Я щиро вдячний Вам за запрошення  на участь у цьому  надзвичайного  важливому заході, 

національній  конференції  «Реформування закладів культури» 

Я вдячний Вам не тільки за те, що Ви рухаєте процеси   відродження та розвитку  наших Народних 

Домів, а й за те, що ми на місцях відчуваємо Вашу підтримку і тоді приходить розуміння, що не 

треба опускати  руки  лобіюючи  розвиток  НД,  здавалось би  у  цій безвихідній ситуації. 

     Ми також повинні пам’ятати, що подібний шлях проходили наші попередники, наші діди-

прадіди, які навіть не маючи своєї держави, зуміли організувати  хати-читальні, НД «Просвіта». 

Обравши  довготривалий  зате добре  продуманий  курс, ведучи просвітницьку роботу  саме  в 

таких Центрах громадської активності, вони зуміли активізувати сільські громади в плані  

духовного та культурного розвитку.   Активізувавши  громади вони зуміли досягти високого 

економічного розвитку в плані розвитку  кооперації  в т.ч. і  розвитку туризму.  

Хочу наголосити, що саме з таких Центрів громадської активності розпочиналась  боротьба за 

становлення Української  держави, саме там виховувались майбутні  Українські  Герої. 

Щоправда тоді над розвитком працювала вся українська громадсько-політична еліта та 

священники. 
         

       Хотілось  би декілька слів сказати про те яка робота в цьому напрямку  ведеться у гірському 

селищі  Бориня, Турківського  району,  що  на  Львівщині. 

 

     На сьогоднішній день в селищі створено інституції розвитку громади: це  НГО  «Агенція 

економічного розвитку Турківщини»;  сільськогосподарський обслуговуючий кооператив  

«ВУЛКАН»;   Боринське  відділення  кредитної  спілки  «Єднання».  

    ГО «АЕРТ» була створена в 2005році  мета:  духовний, культурний та економічний  розвиток 

краю. При нагоді хотів би висловити щиру подяку Міжнародному Фонду «Відродження»;  

Українському Жіночому Фонду» та Міжнародному Фонду «Хайфер Проджект Інтернешенл»  
за грантову підтримку, яку вони надали та надають на сьогоднішній день Агенції, СОКу.  Саме 

завдяки їм ми здобули досвід,  виробили бачення нашого розвитку, йде  процес  активізації  

громади.  

    Здійснивши певні кроки стало зрозуміло, що для подальшого розвитку потрібна активізація 

роботи НД  «Просвіта» та створення на його базі  «Центру  громадської  активності».  

На сесію Боринської селищної ради, була винесена пропозиція щодо  передачі НД в управління 

НГО  «АЕРТ». Депутати прийняли позитивне рішення. Слідуючий крок – розробка проекту на 

фінансування з місцевого бюджету, щодо  часткового ремонту занедбаного НД та придбання 

самого необхідного для гурткової роботи, а також  створення елементарних умов  для  проведення 

певної діяльності.  

   На сьогоднішній день придбано 100шт. крісел; проведено часткову заміну вікон. Розробляється 

кошторис на  ремонт приміщення та його опалення; закладено кошти на придбання інструментів 

для проведення  гурткової  роботи та заходів.  Проводяться заходи в рамках  грантових програм  в 

т.ч. тренінги,  збори інш.  

Лобіювання цих заходів відбувається важко, часто рішення приймаються чиновниками виходячи з 

політичної доцільності. 
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         Для подолання цих перешкод в селищі розпочався процес залучення членів громади до 

прийняття рішень. Створена ініціативна група для організації «Громадської Ради розвитку 

селища», де  ми зможемо не тільки дієво контролювати обрану  владу,   але найголовніше,  що 

сама громада - через  реальні громадські  слухання, місцеві ініціативи зможе реально впливати на  

розвиток   громади,  діяльність влади  в т.ч.,  що стосується   створення  «Центру громадської 

активності»  на  базі  НД  «Просвіта»  в селищі  Бориня.  

 

 І наостанок: навіть, якщо я в Карпатах все рівно підтримую Ваші починання тому, що це єдино  

правильний  шлях. Маю велику надію, що наша співпраця буде продовжуватись.  Буду щиро 

вдячний за надані  матеріали щодо роботи  конференції.   

З повагою:  

директор НГО «Агенція економічного розвитку Турківщини», депутат районної  ради                                     

Богдан  А. Комарницький. 
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Додаток 2. Проект «Культура – ключовий фактор суспільно – господарського розвитку 

Борині», Львівська область. 

ПРОЕКТ:  «Культура – ключовий  фактор  суспільно - господарського  розвитку  Борині» 

 

                             Місцезнаходження:  смт.Бориня, Турківського району, Львівської   області..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Автор проекту:  Богдан А. Комарницький;                                                                                                                                                          

Дата:  22.05.2010р                                                                                                                                                                                        

Відповідальний за проект: Богдан А.Комарницький .   тел.: 0671671013     e-mail: 

bogdan_komarnits@ukr.net 

                                         Резюме ПРОЕКТУ 

Назва проекту «Культура – ключовий  фактор  суспільно-господарського розвитку 

селища  Бориня» 

Назва місцевої 

ради 

Боринська селищна рада.   

Актуальність 

(обґрунтування 

доцільності) 

проекту 

Основне бачення: Боринська громада хоче зберегти  та  розвивати  духовні  і 

культурні  цінності,  унікальні натуральні достоїнства, прагне до 

зрівноваженого розвитку,  з особливим натиском на туризм, залученням 

інвестицій,  розвитком кооперації та підприємництва, що і забезпечить громаді 

добробут, гідне та щасливе життя.                                                                                                                                                                     

Найважливіше завдання, яке стоять у сфері культури селища - це збереження 

існуючих традицій і надбань, які село отримало на протязі століть, а також  

привнесення щось нового, свіжого, неповторного.                                                                                                                                                      

Боринський  НД  повинен сприяти розвитку народної творчості, дозвілля, 

навчанню та інформаційному забезпеченню населення. Тут повинна 

проводитись активна робота гуртків. Найпопулярнішими формами  діяльності 

повинні бути:  проведення урочистих заходів та концертних  програм до 

державних свят, видатних  історичних подій, конкурсів та фестивалів,  свят за 

історичним, літературним та народним календарем.. На сьогоднішній день ця 

робота не ведеться а, якщо навіть частково десь і робляться спроби – вони не є 

ефективними.                                                                                                                                      

Причини:   низька активність та ініціативність, низький професійний та 

інформаційний  рівень працівників  НД «Просвіта»;  присутність 

,,пострадянських стереотипів”;  низький рівень активності громади; низький 

рівень використання механізму залучення у сферу культури селища бюджетних 

та позабюджетних коштів в т.ч. грантових;  слабка  матеріально-технічна  база 

закладу відповідно  відсутність умов для організації  діяльності;  

Головна мета  Активізація  роботи  та створення  «Центру громадської  активності»                        
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проекту на  базі  Боринського    НД  «Просвіта»  з метою задоволення  потреб 

територіальної  громади. 

Цілі та 

завдання 

проекту 

 

 - створити умови для праці та покращити матеріально-технічну базу  НД 

«Просвіта»;                                                                                               - 

активізувати роботу з проведення заходів в т. ч. гурткової роботи;                                                                                

- організувати  зайнятість та дозвілля для молоді селища; 

Учасники 

проекту 

Боринська селищна рада;  НГО «АЕРТ»;  СОК «Вулкан»; відділ культури та 

туризму Турківської РДА; 

Бенефіціанти 

проекту  

Мешканці селища  Бориня, інш; 

Алгоритм 

реалізації 

проекту 

Ознайомлення з проектом депутатів Боринської селищної ради.  Прийняття 

рішення;                                                                                                                     - 

встановлення  опалення та проведення енергозберігаючих заходів.  (Утеплення 

північної стіни приміщення  часткова заміна вікон та  встановлення подвійних 

вікон)  - 40 000 грн;                                                                                                  - 

проведення часткового ремонту приміщення НД «Просвіта» - 20 000грн.                                                                                                    

- придбання крісел – 100шт  - 10 000грн.                                                                                                                                          

- музінструментів  для  гурткової роботи  - 50 000грн.                                                                                                                                                                 

- створення інформаційного центру для мешканців селища - кошти відділу                                                                       

культури та туризму Турківської РДА;                                                                                                                                                                                          

- придбання кінопроектора  -  7 000грн – кошти проекту МБФ «ХПІ».; 

Підсумок:  Звіт на сесії  Боринської  селищної  ради організації – виконавця 

проекту                                                               по підсумках реалізації проекту. 

Аналіз  ефективності використання коштів.  

Термін 

реалізації 

проекту 

На протязі 2010р. 

Очікувані 

результати 

проекту. 

Після досягнення мети в рамках реалізації проекту, методисти  відділу культури 

Турківської РДА, нададуть методичну допомогу з організації заходів в т.ч. 

налагодженні гурткової роботи.                                                                   - 

покращаться умови та  матеріально-технічна база  НД «Просвіта»;                                                                                               

- активізуєтья діяльність з проведення заходів в т. ч. гурткової роботи;                                                                                

- буде організовано зайнятість та дозвілля для молоді селища;                                                                                                               

- розшириться асортимент платної діяльності  закладу культури, відповідно 

збільшаться грошові надходження. Триватиме процес переведення працівників 

на посадові та повні посадові  оклади. 

Бюджет 

проекту  

127 000грн. 
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Бюджетні 

можливості 

місцевої ради 

 Бюджет Боринської селищної ради в 2010р. дозволяє реалізувати цей проект в 

2010р.. 

Відповідальни

й за 

реалізацію 

проекту (ПІП, 

телефон,                  

е-mail) 

Богдан А.Комарницький .   тел.: 0671671013     e-mail:    

bogdan_komarnits@ukr.net  

 

 

Примітки: 

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 

Про Основні засади розвитку соціальної сфери села  

З метою належного забезпечення життєдіяльності сільського населення в ринкових умовах 

постановляю: 

                               У …. сфері культури, фізичної культури і спорту:  

 зміцнення матеріально-технічної бази клубів, бібліотек, музеїв, закладів фізичної 

культури і спорту, поліпшення комплектування їх обладнанням, інвентарем, 

літературою, кіно-, відеопродукцією;  

 надання пріоритету в роботі закладів культури на селі питанням відродження 

національної культури, звичаїв, традицій та обрядів, розвитку народних ремесел;  

 реалізації державних і регіональних програм збереження пам'яток історії та культури; 

 впровадження дієвої системи фізкультурної просвіти сільського населення, що сприяла б 

формуванню традицій і культури здорового способу життя, престижу здоров'я сільських 

мешканців, залученню їх до активних занять фізичними вправами;  

 забезпечення відповідного рівня обслуговування сільського населення засобами фізичної 

культури і спорту;  

 впровадження на селі ефективних форм фізкультурно-оздоровчої діяльності та видів спорту 

з урахуванням регіональних і місцевих особливостей, традицій, умов праці та дефіциту 

вільного часу сільських мешканців, специфіки їх життєдіяльності;  

 сприяння створенню та діяльності на селі первинних осередків фізкультурно-спортивних 

товариств;  

ПАМ’ЯТЬ 

 

 

За списком, складеним начальником СТОНа Ейхмансом, на вимогу особливої трійки Управління 

НКВД Ленінґрадської области (начальник Л.Заковський, його заступник В.Гарін, прокурор 

Ленінґрада Б.Позерн), було в три заходи розстріляно 1825 соловецьких в'язнів: 
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1). 10 і 25 листопада 1937 року 509 осіб; 

2). 198 осіб у лютому 1938 року; 

 

А  найбільша група, 1111 осіб 1 - 4 листопада 1937 року.  

Це місце - урочище Сандармох, стало відоме лишень 5 років тому.  

 

Розпорядження власноручно виконав капітан Матвеєв. 

Серед розстріляних - біля 300 з України: професор філології, поет-неоклясик Микола Зеров, 

режисер Лесь Курбас, драматург Микола Куліш, міністер освіти УНР Антон Крушельницький і 

його сини Остап (24 роки) та Богдан (31 рік), міністр фінансів УРСР Михайло Полоз, 

письменники Михайло Козоріз, Мирослав Ірчан, Олекса Слісаренко, Валер'ян Поліщук, Павло 

Филипович, Григорій Епік, Михайло Яловий, Валер'ян Підмогильний, Марко Вороний, історик 

Матвій Яворський... Це були здебільшого молоді та середнього віку люди, які ще створили б 

неоціненні духовні скарби, володіючи якими, українці стали б урівень з іншими цивілізованими 

народами. Дехто з них дожив би донині. Сама присутність таких людей у суспільстві зробила б 

його кращим 

     

 Але постріли тупого,  малограмотного  ката Матвеєва - виконавця  ворожої  нам  

комуністичної  влади - змінили хід нашої історії...  

 

Смертника ставили на коліна - і капітан Матвеєв стріляв з револьвера у потилицю. 

 Забитого підручні скидали в яму. Трупи присипали вапном і засипали. Таких ям було 150. 

(Розміром  4х4, глибиною 2 м)   

 

27 жовтня 1997 року, в 60-у річницю початку розстрілу 1111 соловецьких в'язнів, відбулося 

перше їх ушанування.  Священик УАПЦ Павло Бохняк справив панахиду, кобзар Микола Литвин 

співав, а Іван Драч сказав скорботне слово.  
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Додаток 3. НДО «Агенція економічного розвитку». 

Основні відомості  про організацію: 
,,Агенція економічного розвитку  Турківщини” -  громадська неприбуткова організація, 

заснована   01.07.2005р.  Сфера діяльності організації поширюється на територію Турківщини; 

код неприбутковості - 0006; 
юридична адреса: 820500,  Львівська обл., м. Турка, вул. Д.Галицького, 2 

фактична адреса: смт. Бориня,  Турківського р-ну,  Львівської обл., 

Голова  Ради:  к.т.н. Яворський Миихайло Степанович, др. Лв.ЦНТЕІ.   

Директор: Комарницький Богдан Андрійович, депутат Турківської районної  ради, голова 

постійної депутатської комісії з питань інвестиційної  політики, розвитку економіки та 

підприємництва; лідер проекту  МБФ “Хайфер Проджект Інтернешенл.” 

Головна мета: –  духовний, культурний та економічний  розвиток Турківщини. 

Основні завдання: 

1. Залучення інтелектуального потенціалу  до вирішення проблем Турківщини.  

2. Пожвавлення суспільно-господарської активності громади Турківщини. 

3. Залучення в район бюджетних, позабюджетних коштів в т.ч. грантових. 

4. Поширення набутого досвіду.  

  Для досягнення своєї мети організація працює в таких напрямках:  

- відродження, збереження та розвиток духовних і культурних цінностей громади; 

- активізація громади Турківщини  до транскордонної співпраці та інтеграції; 

- високий рівень розвитку підприємництва. 

- розвиток туризму, залучення інвестицій, високий рівень розвитку  підприємництва; 

-      посилення громадської активності молоді; 

- впровадження інституційних механізмів забезпечення гендерної рівності, посилення -     

        економічних можливостей жінок, молоді; 

- охорона навколишнього середовища, унікальних природних достоїнств краю; 

- поступ до високих стандартів життя мешканців району на основі сталого розвитку; 

Партнери  організації:  

- Львівський центр науково-технічної та економічної  інформації (Лв.ЦНТЕІ);   

- Боринська селищна рада;  

- Міжнародний Благодійний Фонд ,,Хайфер Проджект Інтернешенл”; 

- Турківська районна рада; 

- Турківська РДА; 

- Центр праці та молоді; 

- ГО  Благодійний фонд ,,Милосердя”. 

 

                                     Найголовніші здобутки організації: 

- участь у реалізації проекту Tacis  ,,Сталий розвиток Турківської  транскордонної  зони”;    

- сприяння у відкриттю в м. Турка економіко-правового технікуму Львівського інституту 

МАУП; 

- участь у розробці  підприємницького інвестиційного проекту з використанням  відходів 

переробки деревини. 

В 2008р. – впровадження проекту Українського Жіночого Фонду: «Посилення 

економічних можливостей жінок у високогірних районах Карпат, на прикладі смт.Бориня».  

Мета проекту:  - сприяти зростанню ділової активності жіночої частини громади смт.Бориня, 

шляхом підвищення освітнього і кваліфікаційного рівня, вдосконалення інформаційної бази, 

розширення сфери та поліпшення якості послуг в галузі зеленого туризму, виробництві с/г 

продукції.  
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  В 2008р. – впровадження проекту Спілки Української Молоді: «Карпатська молоде – 

твоє майбутнє у твоїх руках!». 

 Мета проекту -  сприяти підвищенню активної життєвої позиції молоді –   майбутньої еліти 

селища.  

В 2007році НГО “Агенція ЕРТ” започаткувала роботу по  впровадженню  с/господарського 

проекту МБФ ,,ХПІ”: ,,Допомога сільським родинам у Турківському районі”.     Термін  

впровадження - 2007-2012рр.  

 

Мета проекту – покращення добробуту 110 селянських родин   у  смт. Бориня,   сс.Комарники, 

Н.Висоцьке, Верхнє, Завадівка,  Турківського району, Львівської області,       

 за рахунок розвитку особистих селянських господарств та підвищення рівня знань учасників 

проекту в галузі сільськогосподарського виробництва, переробки продукції тваринництва та 

сільського зеленого туризму.  

             Серпень 2009р. впровадження проекту МФ «Відродження»: 

 «НАДАННЯ  ДОПОМОГИ  ДІТЯМ  ВРАЗЛИВИХ  КАТЕГОРІЙ     НАСЕЛЕННЯ  У  

ВИСОКОГІРНОМУ  РАЙОНІ  КАРПАТ» 

мета проекту: ОРГАНІЗУВАТИ  ВІДПОЧИНОК  ТА  ЗАЙНЯТИ  КОРИСНИМ 

ДОЗВІЛЛЯМ    ДІТЕЙ  СЕРЕДНЬОГО  І  СТАРШОГО  ВІКУ  З МЕТОЮ  

ПОПЕРЕДЖЕННЯ  БЕЗДОГЛЯДНОСТІ  ТА БЕЗПРИТУЛЬНОСТІ. 

  

Агенція надає послуги: 

 

1. У сфері фінансових послуг: 

- кредитне фінансування фізичних осіб   (КС ,,Єднання”);  

- послуги у сфері  приватизації. 

 

2     Навчальна діяльність: 

- курси, семінари, тренінги (с\господарська, юридична, фінансова сфери); 

- написання заявок на отримання грантів;  компютерні курси, бухоблік. 

- обслуговування інвесторів: 

- надання інформації, реалізація певних дій та заходів; 

- комплексне обслуговування підприємців. 

 

3 Інформаційна та промоційна діяльність:  

- пропагування туризму, нових методів господарювання; 

- інформування безробітних осіб про можливості отримання допомоги. 

 

4 У сфері посилення суспільної та економічної активності:  

- допомога окремим групам мешканців (с\ господарство, жінки, молодь); 

- участь у реалізації грантових проектів; 

- надання послуг у сфері культури; охорони здоровя; освіти; ФКіС; молодіжної політики;  

- створення мережі, налагодження партнерства на місцевому, регіональному рівнях; 

- послуги у сфері налагодження  транскордонної співпраці; 

- послуги з користування компютером (друк, інтернет, ксерокопіювання). 

 

5 Планування та програмування розвитку: 

- надання допомоги у розробці стратегії, проектів місцевого та економічного    

       розвитку, планів відновлення певних територій;  розробка програм підтримки     

      процесів розвитку підприємництва; ландшафтний дизайн. 
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Додаток 4. Проект Міжнародної  Благодійної  Фундації  « Хайфер Проджект Інтернешенл»    

«Надання допомоги сільським родинам у Турківському районі». 

Проект під назвою «Надання допомоги сільським родинам у Турківському районі» розпочав 

свою роботу на  Турківщині (в сс. Бориня, Комарники, Верхнє, Нижнє, Завадівка, Н.Висоцьке)  в 

2007 році.  Започаткувала роботу по впровадженню проекту НГО «Агенція економічного розвитку 

Турківщини»  але, згідно умов проекту, на протязі року, було  створено сільськогосподарський 

обслуговуючий кооператив 

(СОК) «ВУЛКАН». 

                                                            Завдання,  які  вирішує проект: 

Завдання №1.  До 2012 року 110 селянських родин покращать харчування  та збільшать 

прибутковість своїх господарств. 

Завдання №2.   До 2012 року за  рахунок покращення  племінної справи та передачі  в дар 

підвищится                                                                                                                                                 .                       

продуктивність тварин.  

Завдання №3.   До 2012 року будуть створені умови для сталого розвитку громади. 

..                                                                                                                                                                                                            

Від початку діяльності проекту  минуло 2.5 роки. На сьогоднішній день  стати членами 

нашого кооперативу виявили бажання 65 родин.    

За цей час проведено 27  тренінгів та консультацій - по КП, гендеру;  в галузі 

тваринництва, свинарства, пасічництва, основ  ветеринарії, соціальному розвитку громади, 

навчання по ШО, а також тренінги, які проводились як дофінансування  до проекту з Українського 

Жіночого Фонду. (основи зеленого туризму, соц.. розвиток громади; сироваріння в домашніх 

умовах, основи екології).. 

Також  члени  проекту прийняли участь у заходах, які проводив  МБФ «ХПІ»: тренінг 

по бух обліку, - Комарницький Б; Ребій Т- м.Київ.  Спеціалізовані тренінги  по тваринництву: в 

Криму  – Комарницький Б. Васьків Н;  в Рахові, Зак. – Комарницький Б;  в Рівному - 

Комарницький Б. Васьків Н; в Білій Церкві – Голод З. - в 2009р.  -  в 2010р.– Комарницький  Б.    

Поїздка до м.Києва на виставку АПК – Комарницький Б.  Пукецу Ю.  

В поїздках по відбору та доставці нетелів, свиноматок, картоплі та кнура-плідника 
взяли участь члени кооперативу: Вінниця – Височанський В.; Чернівці – Комарницький Я.; Рівне – 

Пукецу Ю;  Камяно - Буський район – Пукецу Ю 

Для покращення добробуту сільським родинам надано: 

-  нетелів симентальської породи – 21 гол. (15+6).- на сьогодні  організовано передачу дару 

10 нетелів; 

-       нітроамофоски  - 375 кг; .комбікорму  - 2660 кг;  300кг цукру; 

        -     10 свиноматок та  1 кнура-плідника – на сьогодні  організовано передачу дару: 16 поросят. 

        -     17 бджолопакетів; 1,5т. насіння картоплі;  

        -     також за кошти МБФ «ХПІ»  придбано  компютер, принтер, факс та інше  офісне 

обладнання 

-  за подарованими тваринами  ведеться нагляд ветеринарного лікаря, впроваджено штучне 

осіменіння корів;               За  Договором - дорученням  з  СОК  «ВУЛКАН» для  вирішення потреб 
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селян у кредитах в 2008р. розпочало роботу  Боринське відділення КС  «Єднання, (м.Львів. 

Голова правління О.Вінтоняк).  

01.09.09р. члени  кооперативу приймали делегацію представників МБФ «ХПІ» з США, які 

проводили моніторинг діяльності  проекту. 
Але, окрім покращення добробуту сільських родин, найбільшою цінністю проекту на 

сьогоднішній день є те, що  створено передумови для розвитку Боринської  громади:  

- розпочався процес  активізації членів громади; 

- громада спроможна до розробки, реалізації програм.  

- в  громаді запущено процес стратегічного планування.  

Проводячи заходи в рамках проекту  громада  поступово набуває і нематеріальних  бонусів,  або  

соціальний капітал,  який допомагає зміцнити її та розвивати. Це довіра, взаємодопомога, 

відповідальність. 

Налагоджується співпраця з ОМС. Так 15.12.09р.на сесії Боринської селищної ради 

затверджено перелік послуг, які надаватиме СОК «ВУЛКАН» за кошти місцевого бюджету в 

2010р.. 

 

Інформацію про проект можна знайти в мережі інтернет;  часописах «За Вільну Україну», 

«Бойківщина».  

                 

 Пріорітет  діяльності  СОК «ВУЛКАН» -  сільськогосподарська діяльність,  агротуризм,    

а також:  

-  надання комунально – побутових  та ритуальних послуг; 

- надання послуг по виконанню будівельних та ремонтно – будівельних робіт, послуг по  

виготовленню        

   столярних виробів та перевезенню вантажів; 

- надання послуг по зеленому туризму;                                                                                                                                

- надання послуг по заготівлі, переробці, перепродажній підготовці та реалізації с/г продукції в т.ч.       

  дикоростучих ягід, грибів та лікарських рослин;                                                                                                                   

- надання послуг по штучному осіменінню сільськогосподарських тварин; 

- надання послуг по веденню племінного обліку у тваринництві; 

- надання послуг по реалізації племінних тварин; 

- надання послуг по забезпеченню членів кооперативу ветеринарними препаратами та 

зоотехнічними 

  засобами;                                                                                                                                                                               

- надання послуг по придбанню племінного молодняку  с/г  тварин, мінеральних добрив, насіння, 

  комбікормів та інш товарно – матеріальних ресурсів; 

- надання послуг по обробітку землі та поліпшенню с/господарських угідь; 

- надання послуг по розмелу зернових і виготовленню кормів для тварин. 

- участь у реалізації грантових проектів; 

- створення мережі співпраці, налагодження партнерства на місцевому, регіональному рівнях; 

 

 

 Лідер проекту:    Комарницький Богдан Андрійович, депутат Турківської    районної  ради, 

голова постійної депутатської комісії з питань  інвестиційної  політики, розвитку економіки та 

підприємництва.  

т. 803-269-34-313;    34-350;     мб. 8097- 49-73-233;     ел.пош.    bogdan_komarnits@ukr.nеt 

 

P.S.  Особливість обслуговуючого кооперативу полягає в тому, що він: 

належить сільськогосподарським товаровиробникам - своїм членам-клієнтам і управляється 

ними на демократичних засадах; 
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надає своїм членам ті послуги, які необхідні для їх власних колективних, фермерських чи 

особистих підсобних господарств; 

не ставить за мету отримання прибутку для себе, а передбачає  збільшення прибутку господарств 

своїх членів. 

Специфічною й найхарактернішою рисою сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу є 

те, що його члени поєднують в одній особі співвласника кооперативного підприємства та його 

клієнта. Це має важливе стимулююче значення, сприяє орієнтації інтересів учасників 

кооперативного підприємства, насамперед на пошук економічної вигоди у групових діях. 
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Додаток 5. Прес – реліз Волонтери на Турківщині. 

ПРЕС - РЕЛІЗ 

Волонтери на Турківщині. 

 

     25.04.2010р. в НД  «Просвіта»  смт.Бориня,  в  рамках проекту МБФ «Хайфер Проджект 

Інтернешенл»,  відбувся тренінг з ландшафтного  дизайну та озелененню  присадибних ділянок 

власників сільських садиб. А вже рівно  через тиждень  Львівський обласний молодіжниц центр 

праці  /керівник Леся Довганик/,  організував  та направив  до селища студентський   загін 

волонтерів у складі 10 осіб /керівник студзагону Дмитро Верхоляк/ та викладача  кафедри 

ландшафтного дизайну Львівського лісотехнічного університету.   

   Чотири дні волонтери  виконували  передпроектні  розробки по озелененню сільських садиб в 

Борині, Турці, Верхнє  та Нижнє  Висоцьке, Комарниках, Яворі.  До кінця травня, після виконання 

проектних розробок в Борині буде проведено  конкурс-захист студентських робіт по озелененню 

сільських садиб на  який будуть запрошені представники МБФ «ХПІ», Львівської обласної та 

Турківської районної держадміністрацій, преси.  

    Хочеться нагадати, що, згідно умов проекту за кошти МБФ «ХПІ», будуть придбанні 

декоративні дерева, кущі а також насіння трав, квітів для облаштування ландшафтного дизайну 

присадибних ділянок.  

    З огляду на стратегію розвитку співпраці, майбутні архітектори з ландшафтного дизайну 

запропонували в подальшому, свої дипломні роботи захищати саме по проектах, які будуть 

розроблятись в Борині: міська лікарня, НД «Просвіта», селищна рада, школа, зони відпочинку, 

дитячі  майданчики,  інш.                                                                                                                                                                                                               

     Особливу зацікавленість виявили волонтери до будинків колишніх австрійських колоністів в 

Борині, які повинні досліджуватись, як це робиться по Галичині і, які мають найбільші шанси для 

розвитку агротуризму. До цієї діяльності активно долучаються та фінансують заходи австрійці.  

    
  

                     ПРОЕКТ №27-0841-21  Міжнародної  Благодійної  Фундації Хайфер Проджект   

Інтернешенл»  «Надання допомоги сільським родинам у Турківському районі» 

 

Проект під назвою «Надання допомоги сільським родинам у Турківському районі» 
розпочав свою роботу на  Турківщині (в сс. Бориня, Комарники, Верхнє, Нижнє, Завадівка, 

Н.Висоцьке, В.Висоцьке та місто Турка)  в 2007 році.  Започаткувала роботу по впровадженню 

проекту НГО «Агенція економічного розвитку Турківщини»  і, згідно умов проекту, на протязі 

року було створено сільськогосподарський обслуговуючий кооператив (СОК) «ВУЛКАН».                                                                                                                                                                                                                              

                                                                Завдання,  які  вирішує проект: 

Завдання №1.  До 2012 року 110 селянських родин покращать харчування  та збільшать 

прибутковість своїх  господарств. 

Завдання №2.  До 2012 року за  рахунок покращення  племінної справи та передачі в дар 

підвищиться продуктивність тварин  

Завдання №3.  До 2012 року будуть створені умови для сталого розвитку громади.  
 

Проводячи заходи в рамках проекту МБФ «ХПІ»,  громада  поступово набуває  нематеріальних  

бонусів,  або  соціальний капітал,  який допомагає зміцнити її та розвивати. Це довіра, 

взаємодопомога, відповідальність. 

 

 P.S.  Особливість обслуговуючих кооперативів полягає в тому, що він: 
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 належить сільськогосподарським товаровиробникам - своїм членам-клієнтам і управляється 

ними на демократичних засадах; 

надає своїм членам ті послуги, які необхідні для їх власних колективних, фермерських чи 

особистих підсобних господарств; 

не ставить за мету отримання прибутку для себе, а передбачає  збільшення прибутку 

господарств своїх членів. 

Специфічною й найхарактернішою рисою сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу є 

те, що його члени поєднують в одній особі співвласника кооперативного підприємства та його 

клієнта. Це має важливе стимулююче значення, сприяє орієнтації інтересів учасників 

кооперативного підприємства, насамперед на пошук економічної вигоди у групових діях. 

   На початковому етапі створення обслуговуючого кооперативу потрібно вирішити питання: чи 

є реальна необхідність  у  цьому?  Чи поліпшить кооператив існуючу ситуацію і що для цього 

потрібно? Досягається це шляхом вирішення таких питань: 

визначається потенційний обсяг операцій з надання послуг; здійснюється пошук лідера, 

спроможного реалізувати задум про створення кооперативу; визначається обсяг необхідних 

фінансових і матеріальних ресурсів; оцінюються потенційні можливості майбутніх членів-

клієнтів щодо здійснення ними відповідних внесків на створення матеріально-технічної бази 

кооперативу і участі в його діяльності. 

 

Лідер проекту:    Богдан А. Комарницький,   депутат Турківської   районної ради, голова 

постійної         

                               депутатської комісії з питань інвестиційної політики, розвитку економіки та 

підприємництва. 

 

КС «ЄДНАННЯ»  - перша  кредитна спілка на Турківщині після часів Австро-Угорщини та 

Польщі.  

З  27 грудня 2008р. в Борині  по договору – дорученню з СОК  «ВУЛКАН», почала діяти  

Боринська філія КС «Єднання». На сьогоднішній день членами спілки є 157 мешканців 

Турківщини.. Для потреб селян надано більш                            як 1,5 млн. грн. кредитів.    

 05.05.2010р. Турківщину  в черговий раз, відвідала голова Правління кредитної спілки 

«Єднання». п.Оксана Вінтоняк.   /м.Львів/.  В ході розмови п.О.Вінтоняк пообіцяла, що для 

членів Боринського вд. КС буде поширюватись дія  програми Львівської  обласної ради, яка  

передбачає здешевлення процентних ставок для  кредитів по енергозбереженню і, в першу чергу 

для власників  садиб, які займаються, або планують займатись зеленим туризмом.                                                             

Кредитний інспектор Боринського вд. КС  «Єднання»   Б.Комарницький,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

«Було колись в Україні..» 

Ідея  кооперації  як форма взаємодопомоги та економічного захисту населення в умовах ринку                                          

зародилась в Англії на початку 19 ст. 

 В  Україну  ідея кооперативного  кредитування  потрапила  з  Німеччини  /1869р./.   

 В 1914р. на Великій Україні працювали 3093 кредитні товариства, які об’єднували 1 

млн.754 тис.членів!  

 Так само успішно кредитний рух розвивався і  на західно-українських землях.  Перед 

початком Другої світової війни тут діяли 3 тис.456 кооперативів, що налічували 700 тис. 

осіб - учасників.  
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Кредитні спілки в тій частині України, що входила до складу СРСР,  було ліквідовано  1930р.. 

Західноукраїнські ощадно-кредитні кооперативи припинили діяльність в 1939році з приходом 

радянської влади.                                                                                 

РОЗВИТОК ГРОМАД 

 

У сучасному західному суспільстві у сільській місцевості  над розвитком громад працюють такі  

структури як: 

обслуговуючі  та виробничі кооперативи;  кредитні спілки;    НГО – Агенції розвитку;   

обєднання підприємців. 

І, як показує досвід, кошти (інвестиції)  ідуть саме в ту місцевість, де працюють такі структури. 

Розвиток громад, або місцевий розвиток /економічний розвиток/ – це процес, в рамках якого  

влада, громадські організації, обслуговуючі та виробничі кооперативи, бізнес, співпрацюють 

між собою з метою створення кращих  умов  та покращення  якості                              

                                                                       життя усіх мешканців певної території /село, район/. 
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Додаток 6. Буклет проекту Інтеграція місцевих громад ради вирішення проблем дітей 

«Сонечко – нашим дітям», с. Новобогданівка, Миколаївська область. 
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Додаток 7. Буклет  «Місце зустрічі змінити не можна або «Прометей запрошує…»,  

методичний кабінет Олександрійського районного будинку культури. 
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Додаток 8. Методичні поради «Будинки культури – як центри активізації громад», Тетяна 

Шоколова,   м. Олександрія. 
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Змінюються часи, змінюються і потреби людей, зокрема до послуг, які надають клубні заклади. 

І якщо діяльність закладів культури клубного типу (ЗККТ) не буде наповнена новим змістом вони 

так і залишаться на рівні «сам собі режисер». На сьогоднішній день, для того щоб будинки 

культури  могли повноцінно працювати на свою громаду, необхідно переглянути модель виходячи 

з якої вони могли б в цей нелегкий час не тільки вижити, а ще й перетворитися на центри 

інтеграції, центри місцевої активності громадян. 

Наскільки ми готові до таких змін? Наскільки ми готові до співпраці з громадою?                         

 Сьогодні у нас ще є шанс зробити заклади культури потрібними громадянам перетворивши їх 

на центри громадської активності, тим більше, що така практика демонструє позитивні результати. 

Зокрема досвід наших  польських колег. Вони  давно вже працюють за програмою "Через 

відродження закладів культури до розвитку громадського суспільства". Почали вони з освітніх 

програм, у результаті чого серед працівників культури поступово почали з’являтися громадські 

аніматори, тобто люди, які свою діяльність розуміють набагато ширше, ніж проведення концертів, 

фестивалів тощо. Такі спеціалісти виявилися настільки необхідні суспільству, що невдовзі було 

створено "Школу громадських анімато рів", де проходили навчання без відриву від основної 

роботи працівники будинків культури, бібліотек, методисти, соціальні працівники та інші. З 

допомогою методів освоєних  в  школі, аніматор може визначити проблему, яка виникла, або існує 

в громаді, зрозуміти, які сили можуть бути зацікавленими у її вирішені, а потім об’єднати ці сили і 

надихнути їх на вирішення проблеми. Власне таких людей і називають аніматорами. Вони 

виконують функцію анімації, тобто "оживлення" громади. Аніматори знайомлять між собою 

лідерів громадських організацій, допомагають їм знайти ресурси для втілення в життя корисних 

проектів, сприяють співпраці третього сектору (громадськості) із владою, бізнесом, активності 

всіх вікових та соціальних категорій населення для вирішення проблем громади.  

- Таким чином поступово польські заклади культури перетворилися у центри поєднання 

культури і громадської активності – центри активізації громад (ЦАГ). Отож: ЦАГ симбіоз ЗККТ і 

НДО (недержавної організації); 

- ЦАГ – технологія вирішення місцевих проблем через інтеграцію, активізацію громади, 

організацію соціальної взаємодії; 

 - ЦАГ – це місце, де громада може завжди знайти для кожного заняття за захопленням, це 

місце самореалізації для небайдужих, майстерня ідей, місце для спілкування і підтримки різних 

ініціатив громадян. Про це яскраво свідчать заходи: молодіжні турніри «Активний учасник 

громадянського суспільства»,  конкурси музичної поезії «Співуча поезія», тощо… В рамках 

спільних програм ЦАГ і служби порядку спрямованих на профілактику порушень в регіоні, 

реалізуються програми «Безпечна зміна» («гміна» - пол., «мікрорайон» - укр.) «Безпечна дорога в 

школу», «Безпека дітей в контактах з незнайомими людьми», «Поведінка в небезпечних 

ситуаціях», «Агресія і насилля серед ровесників», «Здоровий спосіб життя, дозвілля і відпочинку», 

«Притулки для бездомних тварин» (в школах збирають відходи продуктів для бездомних тварин, 

які мешкають у притулках і які  утримує  служба порядку ( міліція - укр.) .Головний результат 

співпраці служби порядку і ЦАГ – зміна іміджу поліції та покращення відношення мешканців до 

неї.  

Проект «Квітучі канікули»- успішна ідея спрямована на вирішення проблеми чистого 

середовища. Програма реалізується в співпраці з комунальною службою, громадськими 

організаціями, лісництвом, клубом скаутів, клубом лісу, теплицями, квітковими магазинами. 

А ці ідеї направлені на вирішення проблем чистого середовища через різну діяльність 

осередку культури. І заходи спрямовані на всіх мешканців, особливо малечу, щоб формувати 

свідоме ставлення бо природи:  

- Акція «Квітучі канікули» Талісман – «гусеничка, сонечко, світлячок» 

Мета – передача ековиховання через гру, забаву, виховання проекологічного погляду, на 

навколишнє середовище. 
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Заходи в межах акції: екскурсії в ліс, на річку, на пасіку, робота з малюнком, з виробами 

(пластилін, глина), екологічні ігри та забави, акції по забороні спалювання трави, бо згорає гумус, 

який сприяє утворенню сприятливого ґрунту для росту культурних рослин. 

- Акція «Екологічна імперія» 

        Мета – розповсюдження інформації по проблемах екології через творчість.  

Ідея чистої екології (турбота про навколишнє середовище, екологічна освіта). Тут побудована 

робота на співпраці з партнерами: 

- комунальні служби (забезпечують мішки для збору сміття) 

- лісництво (сприяє організації походів в ліс з різними випробуваннями) 

- скаутські загони (якщо є) – активні учасники заходів 

- квіткові магазини (спонсори люб’язно надають квіти, які можна вручити переможцям) 

Заходи:   

- організація спільних суботників 

- конкурси екологічної пісні 

- театральні вистави на екотематику 

- виставки на тему «Тварини це не річ»  де демонструються речі з тварин: шкіра, чучела з 

тварин, речі (шуби, коміри, рукавиці), які закликають відмовитись від знищення тварин. 

        На День землі організовуються форуми, зльоти екологів, працюють екошколи, де навчаються 

маленькі діти турботливому ставленню до навколишнього середовища. А саме: 

- збір вторинної продукції спільно зі школою (організовуються акції по збору в корзини, 

скриньки – батарейок, макулатури, алюмінієвих банок від напоїв, пластикових пляшок зі 

здачею в спецпункти прийому з метою отримання коштів). Якщо на території села є кілька 

шкіл то організовуються конкурси, змагання між ними: 

- збір корму для кинутих собак та котів 

- театралізовані видовища «Дорогою природи та культури» 

- майстер-класи з лекцією та фотографіями на природі «Секрети бабусиної аптечки» 

- краєзнавчі історії стосовно історичних пам’яток краю 

- подорожі дітей на велосипедах по рідному краю 

- створення екологічних клубів «БІОС» (лат. життя) інші. 

- - Акція «Шум на селі» має на меті поінформувати  

- суспільство про громадську діяльність села, чим живе, які проблеми вирішуються, що для 

цього робиться. По результатах можна підготувати буклети, інформаційні листки. Створити 

дерево активності (як символ можна обрати калину, вербу, яблуню, грушу), плоди – візитки 

та досягнення громади та інші. 

- Звісно, Польща на кілька кроків попереду України у справі розбудови, розвитку 

громадської активності та потреба в таких перетвореннях, назріла і в нашій державі. 

- І в нас є активісти, ініціативні групи, які можуть перетворити існуючі заклади культури на 

осередки, куди люди знову почнуть ходити, щоб набути певних знань, навичок, які їм 

необхідні, куди можна прийти у вихідні та будні дні з друзями, або родиною і разом гарно, 

пізнавально провести вільний час. 

- А культурні осередки зможуть гуртувати, об’єднувати, розвивати громаду, зможуть 

здійснювати правову освіту, оскільки, особливо в малих населених пунктах, населення є 

юридично неосвічене; планувати події, важливі для розвитку громади і села; 

впроваджувати моделі соціального й економічного розвитку (розвиток зеленого туризму, 

програма контрактації сільськогосподарської сировини тощо) і  звісно  традиційно 

організовувати святкування в закладах культури, що допоможе відновити і зберегти місцеві 

культурні традиції. 

- Нехай ці поради послужать Вам, шановні колеги, обрати вірний шлях в діяльності ЗККТ на 

потребу громаді. 

                                                                                                                   Матеріал підготувала: 

                                         Т. Шоколова – художній керівник районного будинку культури 
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Додаток 9. Нетрадиційне фінансування клубних закладів, Олександрійський районний 

будинок культури. 

 
 

Необхідність пошуку альтернативних джерел фінансування клубних закладів постала, перш 

за все, через брак коштів із держбюджету. 

А поскільки існує банальне сприйняття роботи державних клубних установ, коли панує 

психологія безоплатного споживання культурно – мистецького продукту, тривають пошуки нових 

підходів для зміни споживацького характеру сприйняття культури. Доцільно використовувати 

договірну, контрактну основу співпраці, коли для розвитку платних послуг створюються творчі, 

продюсерські центри, які мають свою базу і залучають до співпраці колективи сільських клубних 

установ. Всі заходи, крім загально районних, чи сільських проводяться на комерційній основі, за 

угодами з підприємствами, господарствами, відповідними управліннями та установами фермами, 

тощо на основі форми творчого замовлення. 

Використання соціально – творчих замовлень, створює правову базу співпраці і посилює 

відповідальність сторін за виконання взятих на себе зобов’язань, що має позитивні наслідки в 

умовах ринкової економіки. 
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         В останні роки посилюється тенденція корпоративного утримання й фінансування закладів 

культури, особливо на селі. В такому випадку вони фінансуються з місцевих бюджетів ( заробітна 

плата ) та з прибутків господарств ( комунальні послуги, ремонт, опалення, придбання ). 

Найбільш популярними формами платних послуг на сьогоднішній день залишаються 

дискотеки, танцювальні вечори та вечори відпочинку. Слід активніше впроваджувати в практику 

оплату концертів, шоу – програм, конкурсних, розважальних вечорів, індивідуально – групових 

поздоровлень з ювілеями, святами, днями народжень, проведення дитячих новорічних ранків, 

ігрових програм. 

Триває тенденція згортання самодіяльної художньої творчості, що пов’язано зі зниженням 

інтересу молоді до її традиційних видів. Натомість зростає інтерес до спортивного танцю, брейк – 

дансу, сучасних напрямків молодіжної музики та інше. Створення платних угрупувань в клубному 

закладі дає можливість залучити до занять в них якомога більше людей, не опираючись на 

бюджетне фінансування. Всі витрати в таких колективах покриваються за рахунок внесків 

учасників. Нині найбільшою популярністю користуються гуртки і студії хореографії ( сучасного, 

бального, спортивного танцю, рок - н - ролу, фольк. - та інших ), театрального мистецтва, 

шейпінгу, живопису, вишивання, флористики, декоративно – прикладного мистецтва та ін. 

         Дуже важливо створити неформальні клубні угрупування за інтересами. Тим більше, що 

вони відповідно до Примірного положення про любительські об’єднання, клуби за інтересами 

системи Міністерства культури і туризму України можуть мати власні кошти та майно, необхідні 

для статутної діяльності. 

Ще один напрямок залучення додаткових коштів – це співпраця з місцевими центрами зайнятості і 

працевлаштування, які спроможні оплачувати громадські роботи. Заклади культури могли б 

запрошувати безробітних для ремонтів, обладнання приміщень, роботи в кочегарках, благоустрою 

прилеглих територій, оформлення сцени до заходів та ін. 

Основним джерелом поповнення фінансів у закладі культури залишається платна 

діяльність: власноруч зароблені кошти. Це обумовлено нормативно – правовою базою – 

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть 

надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими на державній та комунальній формі 

власності». Міністерством культури і туризму України затверджено порядок надання платних 

послуг. Кошти отриманні від цього, не обкладаються податками, що зафіксовано в Законі України 

«Про оподаткування прибутку підприємств». Заклади культури віднесені до неприбуткових 

підприємств. 
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- платні заходи 

- платні студії, колективи 

- кошти клубів за інтересами, аматорських об’єднань, 

-  кінопоказ  

- комерційна діяльність 

- оренда клубного закладу 

 

Досвід високорозвинених країн свідчить про те, що успішному розвитку культури 

сприяє раціональне поєднання різних джерел фінансування. 

Майбутнє культури – у сучасному менеджменті, використанні маркетингових технологій, що 

дасть 

змогу закладам культури самим заробляти гроші і таким чином покривати певну частину своїх 

потреб у коштах. 

У резерві закладу культури – комерційна діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ 

і організацій, заснування підприємств за чинним законодавством. Але він повинен бути 

юридичною особою. Такі заклади та їхні структурні підрозділи забов’язані вести оперативний 

бухгалтерський облік, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до 

бюджету платежі у порядку і розмірах передбачених законодавством. 

 

Виходячи з вищезазначеного маємо примірну структуру позабюджетного фінансування 

закладів культури у сільській місцевості: 

- виконання соціально – творчих замовлень 

- корпоративне утримання закладів 

- надходження від доброчинних, благодійних фондів 

- спонсорські кошти 

- кошти меценатів, пожертви 

- співпраця з центрами зайнятості населення ( громадські роботи ) 

- надання приміщень в оренду 

- платні послуги 

Ці відносини ще не мають юридичної основи, не формуються на основі договорів про 

корпоративне утримання, а тому зусилля обох сторін не завжди спрацьовують у необхідному 

напрямку. Подекуди клубні будівлі передаються у власність господарств, замість того щоб надати 

їх у довгострокову безоплатну оренду, що дозволило б зберегти їх у мережі без перепрофілювання 

на інший вид діяльності. 

         Перспективним напрямком залучання додаткових коштів є співпраця з громадськими 

організаціями, благодійними фондами, комерційними фірмами в межах так званого соціального 

партнерства ( фінансова підтримка проведення найбільш значущих заходів, поїздки аматорських 

колективів на конкурси і фестивалі, придбання призів, обладнання і костюмів, а також залучення 

коштів на проекти для виконання їх програмних цілей і завдань, в інтересах закладу культури і 

громади ). 
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         Але такі кошти складають поки що дуже низький відсоток, тоді як у розвинутих країнах цей 

показник достатньо високий. Чому? Перш за все тому, що працівники культури не володіють 

фандрейзингом (фандрейзинг (англ.) – залучення фінансування з місцевих джерел ). Через 

відсутність відповідного законодавства про спонсорство і меценатство, спонсори переважно 

залишаються в тіньовій благодійності. Ця підтримка діяльності закладів культури частіше 

відбувається у вигляді передачі в користування апаратури та інструментів, призів, костюмів, тощо. 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Матеріал підготувала: 

                                                                            Т. Шоколова – художній  

                                                                     керівник, методист з  

                                                                                            культурно – дозвіллєвої діяльності    

                                                                         Олександрійського РБК 
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Додаток 10. Як культуру несуть сільські заклади культури, Олександрійський районний 

будинок культури. 
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За всіх часів ЗККТ несуть людям пісню, щире і добре слово, іскрометний танок, проводять 

наполегливу роботу по збереженню української духовності, споконвічних традицій, що є 

головним моральним орієнтиром  української нації, дбають за просвіту народу. 

 Щоб не втратити духовного зв’язку поколінь потрібно вивчати, пізнавати, зберігати та 

передавати досвід наступним поколінням. 

 А самобутня культура і мистецтво Олександрійщини зацікавлює різножанровим 

розмаїттям. 

 Мало яке село у нас на Олександрійщині може похвалитись таким багатством духу 

творчості, звичаїв, традицій, яким володіють новопразьці. У Новій Празі мабуть у кожній оселі 

співають, вишивають, плетуть соломку. Їхня творчість викликає захоплення вдалими підібраними 

музичними образами, узорами та кольоровими гамами.   

 З великим зацікавленням односельці та гості знайомляться з декоративно – ужитковим 

мистецтвом кращих майстринь та умільців селища – Піскової С. Г (соломка), Моздолевської Т. М. 

(вишивка), К. Татусько (Килимарство) стають учасниками народних свят, різдвяних віншувань 

«Колядують зорі на Різдво Христове», великодніх розваг «Ой прийшла Весна – красна 

Великоднем ясна», Купальських ігрищ «Ой на Івана, ой на Купала», дня собору села «А у нас на 

селі», свято українських козаків, Калити, Масляної, дня Святого Миколая «Святий Миколай 

прийди діток привітай», свята короваю «Багата хлібом держава непоборна», свята Колисанок 

«Чарівні мелодії колисанок» у (Новопразькому МБК № 1 директор Чуб Л. В., Новопразькому МБК 

№ 2 Сафронова С. В.). 

 Є в районі сільські будинки культури відомі цікавими заходами, що відбуваються з 

активним залученням дітей, учнів, молоді села, громадськості, ветеранів війни і праці – сіл Доброї 

Надії, Червоної Кам’янки, Протопопівки, Попельнастого. Тут проводиться вагома робота в рамках 

регіональних та всеукраїнських акцій, які допомагають привернути увагу соціуму до діяльності 

вищезгаданих ЗККТ та сприяють дружнім контактам між різновіковими категоріями дітей та 

юнацтва. 

Зокрема: 

Добронадіївський СБК –  

- Благодійна акція «Добро починається з тебе» 

- Акція «За здоровий спосіб життя» - «Ціна вчинку»» 

- Благодійна акція «Віддамо цей світ дитині» до дня захисту 

дітей в рамках яких проводяться: міні – конкурси, конкурси 

малюнку на асфальті, шоу – програма «Міс – Дюймовочка» 

- Мета музично – інформаційної програми до дня Землі 

«Треба горнутися нам до Землі: на ній ми не перші і щоб не 

останні» - охорона природи обов’язок кожної людини. Успіх у цій 

справі залежить, перш за все, від усвідомлення важливості цього 

завдання. 

- Свято «Подорож в країну Картопляндію» проведено для учнів 1-6 класів місцевої школи. 

Діти отримали інформацію про історію виникнення картоплі, поширення її у всі країни, 
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пригадали як саджати, копати, які страви з неї готувати, відгадували загадки, співали пісні 

про бараболю і звичайно дегустували картопляні страви. 

- Свято Хліба «З хлібом і пісня миліша». В ході свята звучали пісні, вірші, приказки, 

легенди, загадки про хліб. Для всіх часів і усіх народів найбільшою святістю вважається 

хліб. Не випадково в ужиток увійшла приповідка: як вродиться жито, то будемо жити. 

- Святом української пісні «Ну де ще є така чудова пісня!?» ніби запитується  у всіх 

присутніх гостей свята і тут же  відповідається: такої, як українська – ніде! 

- Фотовиставка «Наші творчі здобутки» 

 

 

Червонокам’янський СБК –  

- Народне свято «Вибрані сторінки із творів Гоголя, або святкуємо по гоголівськи» (до 200-

річчя з дня народження В. Гоголя) 

- 80 років відсвяткував Червонокам’янський СБК. Громада села 

вшанувала працівників закладу. В ході заходу проведено велику 

конкурсну програму, фотовиставку «Історія життя і творчості БК» 

- Вечори відпочинку для молоді «Лавка закоханих» 

Протопопівський СБК 

- Свято Національних кухонь 

«Веселка традицій» 

- Свято сала - «Відпочинок з дегустацією сала за 

різною рецептурою» 

- Сільське свято фольклору «Пісенна вишиванка» 

- Інформаційно – музична програма «Встати, суд іде» (з 

проблем тютюнопалінням серед дітей та підлітків) 

Попельнастівський СБК 

- Розважальна шоу – програма «Хвилина слави» 

- Пісенне свято «Пісень калинове намисто» 

- Фестиваль творчості «Таланти твої, Попельнасте» 

- Шоу – програма «Хороший концерт» 

- Свято дівочої долі (день Катерини) «Доле, доле йди 

до нас…».  

            Щоб мистецтво змалку увійшло в життя дитини, оточувало її, радувало, породжувало 

потребу у власній творчості – мета вище згаданих заходів. А всі разом вони несуть велике 

виховне навантаження, формують почуття громадського обов’язку, милосердя. 

            Заходи ЗККТ сіл Олександрівки, Войнівки, Михайлівки кличуть глядача за межі 

буденності й метушні у святково перетворений світ вічної української пісні, поезії і краси: 

Михайлівський СБК: 

- Старовинний козацький обряд записаний в селі 

Попельнасте та відтворений народним 

фольклорним ансамблем «Червона калина» - «Козацькі 

проводи» 

- Сільське свято фольклору «Михайлівські зорі» 

- Соціальна акція «Трибуна громадської думки» 
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Войнівський СБК 

- Свято віночка «Віночок вити – життя любити» 

- Свято села «Село моє – маленький хутірець, людської 

праці і краси взірець» (245 років з дня заснування). В ході 

свято обов’язковими елементами були частування односельчан 

кашею, спортивні змагання, футбол, конкурси «Моя сім’я», 

«Малюнок на асфальті», виставка дитячих робіт «Мій 

дивосвіт», фотовиставка «Найквітучіші оселі мого села», 

родинне свято «Усе починається з родини», шоу – програма 

«Супер бабуся» 

 

Олександрівський СБК: 

- Свято Івана Купала «Купальські вогні» 

- Свято зустрічі Весни «Земля пробудися, квітом чистим одягнися» 

- Свято Водохреща 

- Свято хліба «Святиня нашого народу» 

- Свято мови «Не цурайтесь того слова, що мати співала» 

         В цих заходах по – справжньому виявлено український менталітет. У чому ж він? У 

загостреному сприйняті добра і зла, краси і творчості, у прагненні до гармонії з вічними 

цінностями минулих і нинішніх поколінь.     

    

 

 

 

                                                         Матеріал підготувала: 

Т.Шоколова, художній керівник  

                                                                     районного будинку культури 

                                            Набір тексту: 

                                               А. Хайновський 

                                Дизайн: 

                                     В. Дейнега  
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Додаток 11. Методичні рекомендації «Вернісаж сучасних заходів» (інноваційні методи роботи 

в клубі), методичний центр Олександрійського РБК. 

Заклад культури клубного типу (ЗККТ) установа, яку не можливо уявити без повсякденного 

творчого життя: репетицій аматорських колективів, пісні, танцю, музики, художнього слова, 

клубів за інтересами, що задовольняють потреби у спілкуванні на основі інтересів, 

впроваджуються мистецькі ідеї, культурно-дозвілеві проекти. 

Тут накопичується досвід, реалізуються задумки, іде клопітка творча робота. Це своєрідний штаб 

збереження і популяризації народної культури. 

Безперечно ці позитивні моменти вселяють надію на те, що ЗККТ є осередками не тільки 

виключно мистецької діяльності, а й центрами творчої самореалізації всіх категорій населення. 

Але з розвитком телебачення та домашніх бібліотек змінився характер духовних запитів, їх 

культурні потреби, з’явився вибір використання та вимоги вільного часу. Це змінило кількість 

відвідувачів клубів, хоча і не змінило його значення, як місця де людина могла реалізувати свій 

творчий потенціал. 

Тому сьогодні перед ЗККТ постали нові завдання обумовленні викликами часу, епохою 

глобалізації – пошук нових форм роботи, оновлення змісту клубної діяльності. 

Важливо, щоб ЗККТ для місцевої громади став потрібен не на рівні декорації, а на рівні реальних 

потреб. 

Поліпшити рівень та зміст роботи клубних установ допоможе активізація культурних процесів, 

урізноманітнення діяльності закладів культури клубного типу пошук та пропозиція нових 

відповідних часу і вимогам сучасності форм творчості, організація культурницької справи. 

Працівники клубних закладів, творча інтелігенція сіл повинні пам’ятати – для нас головне – люди, 

тому вся наша робота підпорядкована саме задоволенню потреб сільської людини, поліпшенню 

умов її життя. Тільки духовно багата людина ніколи не стане рабом обставин, зуміє відрізнити 

добро від зла, красу від потворності, буде милосердною, працелюбною, щирою. Тому звертаємо 

вашу увагу на заходи, які можете провести в ЗККТ: конкурси юних дарувань «Олександрійська 

зірочка», фестиваль краси і моди «Золоте проміння», етнічні фестивалі «Степова веселка», 

«Інтеграція довкола традицій», «Свято національної кухні», молодіжні конкурси, обмін творчими 

колективами БК сусідніх сільських громад, музичні виставки, виставки робіт декоративно-

ужиткового мистецтва, конкурсні заходи щодо благоустрою сіл, підтримка та вшанування 

ветеранів, конкурси «Людина року», «Гордість громади», лекції-концерти «Театральна рампа», 

«Художній вернісаж», «Музичні вітання», свята подяки «Від серця до серця», «З добром до 

людей». 

По-новому відобразити в роботі клубних закладів місцеві можливості, пов’язати проведення 

культурно-мистецьких заходів з конкретними потребами людей, які проживають на даній 

території допоможуть заходи: розважальні програми Свято Полуниці, Свято Велосипеда, Свято 

Хліба, Свято Сала, Свято Морозива, Свято Карамельки, Свято Майстрів, Сільський фуршет, Свято 

Українського Вареника, Свято Меду, Свято Гарбуза, Вечірки-привітання, конкурси «Міс-

Творчість», Свято української пісні «Ми українці», вечір українського романсу «Я Вас люблю, як 
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молодість свою…», вечір вшанування людей поважного віку «Зорепадом летять роки…», Свято 

Дівочої Долі, концертно-розважальні шоу «Знай наших» (презентація нових колективів), конкурси 

«Чарівні мелодії колисанок», екологічні вечори «Берег надії», акції «Культура – в передвиборчих 

програмах партій та блоків», доброчинні акції «Тиждень доброго янгола», Свято родини «Стежина 

від батьківського порогу», Свято Матері, Свято Батька. 

Незважаючи на всі кризи та економічні негаразди, відбувається відродження інтересу до 

автентичного фольклору, народної пісні та музики, народних обрядів, свят і традицій, ремесел. І 

наші клуби повинні стати саме такими осередками, де цей інтерес і задовольняється, і 

розвивається. 

Рекомендуємо проводити народні свята «В ніч на Івана Купала», «Зелене Купало в літо упало», 

Трійця, українські вечорниці до Різдвяних свят, Свято Петра «Святий Петро – за плугом ходить», 

фольклорне дійство «Барвисте свято рушникових стежок», Свято рідної Криниці «У кого водиця в 

криниці чистенька», проводи Масляної та відзначення Великодня, зустріч Нового року всім селом, 

Святкування Першої Борозни, Першого Снопа, Обжинок, проведення Свят села, вулиць, Свято 

національного Прапора «Творіть Україну», День рибалки, пісенний вернісаж «Пісня – душа 

народу», Свято української Писанки, Свято національного костюму. 

Змінюється зміст роботи – змінюються і типи клубних закладів, адже клуб повинен відповідати 

вимогам людини в духовній сфері, бо і сам він існує задля людей. Якщо раніше було три типи 

клубних закладів – Палац культури, Будинок культури і клуб – то тепер типологія значно 

збільшилась. Все залежить не від органів влади, а від фантазії клубних працівників і обраних 

клубом напрямків роботи, спрямованих на інтереси людини: Будинок фольклору, Будинок 

народних традицій, Центр культури і дозвілля, Клуб-музей, Центр соціально-культурних послуг, 

Центр національних культур, Народний дім, Молодіжний культурний центр, Центр естетичного 

виховання, Будинок природи і дозвілля, Культурно-оздоровчий центр, Просвітницький центр, 

Кінодозвіллєвий центр – це не повний перелік того, що вже існує в Україні. Виникають вони не на 

порожньому місці, а на місці уже існуючих, продовжуючи свою діяльність в нових умовах. 

Практика свідчить, що рівень роботи нових культурних закладів значно вищий за рівень рядового 

клубу. Клубні заклади мають великий досвід в проведенні розважальних програм, шоу, ігрових, 

пізнавальних заходів і цей напрямок і надалі необхідно розвивати, незважаючи на занепад або 

відсутність технічного оснащення, яке мають приватні та комерційні заклади, що займаються цією 

діяльністю.  

Спектр заходів залежить від можливостей і фантазії організаторів: конкурсно-розважальні 

програми «Сонячний зайчик», «Чарівна Попелюшка», «Король і королева рок-н-ролу», «Красуня-

степівчанка», «Супер-бабуся», «Супер-зять», «Ой, кум до куми залицявся», «Дембель - 2009», 

шоу-програма «Зірковий дует». 

Сьогодні, як ніколи, нашим людям конче потрібне змістовне спілкування та дозвілля в будинку 

культури чи клубі. 

Впровадження в практику інноваційних форм клубної діяльності, це шлях переходу ЗККТ від 

концепції послуг до створення культурного, громадського осередку. 
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Для кожного фахівця дуже важливо бачити перспективу своєї справи. Хотілося б, щоб знання та 

практика змогли слугувати вам в роботі, а традиції, що склалися, підтримувалися і збагачувалися. 

 

 

 

 

 

Матеріал підготувала: 

                                                  Т.Шоколова 

                                                              Худ. керівник РБК 

                                                    Червень 2009 
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Додаток 12. Проект Центрів місцевої активності *, Мачей Живно, Польша. 

 

Потреба організувати ЦМА 

В Польщі вираз "місцева громада" більше асоціюється з певною територією, ніж з приналежністю до 

соціальної спільноти. Індивіди не ідентифікують себе з суспільством, в якому вони живуть. В результаті 

вони не відчувають відповідальності за вирішення суспільних проблем. Місцеві громади, які включають в 

себе райони, містечка та села, часто не мають центру де б зосереджувалось суспільне життя та 

вирішувалися і обговорювалися б місцеві громадські проблеми та потреби. НДО фокусують свою 

діяльність на певних групах та вирішенні певних проблем. Хоча, не існує якихось спеціальних органів, 

робота яких виходила б з потреб громад, для яких вони працювали б. Органи місцевого самоврядування 

працюють без огляду на потреби місцевих громад, без підтримки з боку суспільства, яке може надавати 

дуже цінної підтримки в їх роботі. 

 

Концепція ЦМА 

Діяльність ЦМА спрямована на активізацію місцевої громади та на створення почуття 

ідентифікування себе з певним місцем та з певною групою людей. ЦМА не є новими 

організаціями. Вони, швидше, представляють спосіб роботи, який використовується міцними, 

життєспроможними НДО, органами місцевого самоврядування та інституціями, які мають 

відношення до цих органів як таких. Наприклад, містечкові клуби, чи культурні центри. Риса, за 

якою ЦМА виділяються з поміж інших подібних організацій - це їх спрямованість не на 

обмежений сектор життя (як-то екологія чи культура), а на відношення до громади як до одного 

цілого, намагаючись вирішити різнопланові проблеми, з якими стикається суспільство. Однією з 

найвагоміших переваг ЦМА є їх місія по мобілізації населення певної території" на вирішення 

певних проблем цієї території. Метою "громадського аніматора" є пошук місцевих лідерів та 

волонтерів для виконання локальних проектів. Наша мета - розвинути модель Центру місцевої 

активності, яка б слугувала прикладом для інших спільнот. Проект було започатковано Фондом 

BORIS в 1997 році. 

• Один і той же представник даної організації має брати участь у всіх тренінгах (ця людина має приймати 

рішення від імені організації); 

• Учасники покривають самі витрати на проїзд. 

 

Форми підтримки 

Всі групи, залучені до впровадження ідеї ЦМА, приймають участь в дворічному проекті. Протягом 

першого року планується провести чотири тренінги. Тренінгова програма висвітлює такі теми: правила 

(закони) про активізацію місцевих громад, створення коаліцій, розробка правил співпраці між 

найважливішими представниками місцевих громад, творчість у вирішенні проблем, аналіз потреб громади, 

планування та розвиток проектів, методи фандрейзинга, створення іміджу організації. На другий рік 

плануються такі заходи: створення команд ЦМА, взаємні візити, консультації польських та іноземних 

експертів, навчальна поїздка за кордон, продовження проектів та спільних заходів. 

 

Громадський інформаційний центр 

Формується інформаційний центр для людей, які працюють в ЦМА. Центр керуватиметься одним, чи 

групою волонтерів, які пройшли підготовку (у випадку, коли залучається великий заклад, можливий 

варіант створення постійного робочого місця). Центр забезпечуватиме інформацією з таких тем: 

• Інформація про індивідуальні громадянські права, за матеріалами брошур; 

• Інформація про місцеві інституції та статутні зобов'язання; 

• Допомога в сфері дії Кодексу адміністративної діяльності - допомога в написанні заяв та позовів. 
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Співпраця з іншими учасниками проекту 

Виконуючи проект, ми користуємось методами, які вже були перевірені іншими організаціями. Ми 

співпрацюємо з такими організаціями в таких сферах: 

• Програма Діалогу Біалісток: виконання загальної стратегій для розвитку ЦМА, допомога в навчанні, 

підтримці, аналізі місцевих потреб та ресурсів; 

• Регіональний культурний центр в м. Ольштині: відбір та моніторинг; 

• Мережа SPLOT: відбір; 

• Мережа волонтерських центрів: два центри з числа першої групи заснували Центри волонтеріату в межах 

своїх організацій та об'єднали їх з польською Мережею волонтерських центрів; 

• Академія розвитку філантропії в Польщі: розробка методів для забезпечення співпраці з бізнесом, 

впроваджуючи місцеві ініціативи; 

• KLON та Асоціація бюро громадських порад: створення Центрів громадської інформації. 

 

Джерела фінансової підтримки 

Проект ЦМА підтримується численними спонсорами, які розуміють його важливість та оригінальність. 

Підтримки надають такі організації: Громадський діалог РНАРЕ, Фонд Германа Маршала, Фонд Штефана 

Баторія, Британський Фонд KNOW HOW, Фонд Форда. Більш того, Міністерство культури і мистецтв, 

проект голландського уряду MATRA, Югендверк та фундація польсько-германського співробітництва, 

Фонд братів Рокфеллерів, Міністерство освіти, уряд воєводства Мазовії. 

 

Оцінка діяльності ЦМА 

Оцінка програми ЦМА, яку було проведено через рік по завершенню проекту, спрямовувалась на оцінку 

важливості програми для тих, хто брав в ній участь, їх організацій та довкілля, в якому вони працюють. 

Були зазначені необхідні зміни, а також напрямки майбутнього розвитку. Евалюація складалася з огляду 14 

учасників першої групи ЦМА, а також двох фокус-груп. Результати оцінки показують, що всі учасники 

були задоволені програмою, вони зазначили, що дякуючи участі в проекті вони змінили своє відношення: 

тепер вони вдаліше справляються з проблемами, вони стали відкритими для людей, вони усвідомлюють ті 

вміння, що в них є і використовують їх в командній праці. 

Програма ЦМА вплинула також і на рідні організації тих, хто працював по ній. Проект дав поштовх 

покращенню методів менеджменту, допоміг встановити зв'язки та співпрацювати з іншими організаціями 

та інституціями, допоміг покращити якість послуг, які вони надають. В 13 організаціях, які брали участь в 

проекті, були впроваджені ініціативи на користь місцевої громади, серед них програма "Містечкова 

безпека" (на яку мали вплив програми Фундації розвитку демократії на місцях та Програми Діалогу 

Біалісток). Високо оцінена була структура програми: тренінги, освітні візити, створення мап потреб, 

виконання незалежних проектів. Учасники першої групи декларували свої наміри про подальшу спільну 

співпрацю. Дехто наполягав на створенні більш формальної структури, як-то асоціація чи федерація. 

Стратегія розвитку ЦМА 

Ідея ЦМА започаткована в 1998 році групою з 20 осіб, які працювали над проектом. В процесі відбору, 

забезпечення інформацією центрів підтримки були використані Мережа SPLOT та контакти Програми 

Діалогу, Цього року ми розпочинаємо серію тренінгових програм для двох груп у складі 20 осіб кожна. 

Передбачається, що кожного нового року щонайменше одна група займатиметься діяльністю в проекті 

ЦМА. Формування кола людей, активних в сфері НДО та органах місцевого самоврядування, кола людей, 

які б обговорювали поширення громадської роботи та реалізували проект ЦМА є дуже важливим. 

Планується провести семінар-зустріч в м. Олечко. Більш того, оскільки створюється все більше ЦМА, 

будуть проводитися регіональні зустрічі. Далі буде розроблено повне зібрання пропозицій по створенню 

подібних проектів, а також посібник "Крок за кроком - як організувати Центр місцевої активності". Цього 

року ми розпочинаємо поширення ідеї створення ЦМА на освітні установи з тією метою, щоб зробити 

школи відкритими для потреб громади. В одно час ми розпочнемо поширювати нашу ідею в сільських 

регіонах. В 2000 році було засновано центр підтримки ЦМА - Асоціацію ЦМА 

* - Міжнародний семінар "Трансформування галузі культури в посттоталітарних країнах" - 

Кіровоград, ЦПТІ, 2001 - 52 с. 
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 Додаток 13. Ми – аніматори *, Людмила Станкевич. 

На початку лютого в рамках спільного проекту Центру локальної активності (CAL, Польща) та Центру 

підтримки творчих ініціатив (ЦПТІ, м. Кіровоград) п'ятнадцять представників державних закладів 

культури та НДО з Кіровоградської, Дніпропетровської та Миколаївської області пройшли тренінг 

«Шляхи розвитку місцевої громади». 

Цей тренінг став логічним продовженням багаторічної роботи Центру підтримки творчих 

ініціатив по створенню інформаційно - консультативних пунктів (ІКП) для громадських активістів 

на базі державних закладів культури в трьох областях, і є складовою частиною 

Центральноукраїнського кластеру проектів «Інтеграція місцевих спільнот», який реалізує Інститут 

соціокультурного менеджменту (м Кіровоград) у співпраці з Центром підтримки громадських і 

культурних ініціатив (м. Дніпропетровськ) та Центром сприяння суспільним інноваціям (м. 

Миколаїв). Цього разу кращі консультанти-методисти зібралися повчитися у польських колег, які 

теж пішли       шляхом перетворення закладів культури у центри місцевої активності громади. 

Як і ЦПТІ, почали вони з освітніх програм, в результаті чого серед працівників закладів культури 

поступово почали з'являтися громадські аніматори, тобто люди, які свою діяльність розуміють 

набагато ширше, ніж проведення різноманітних концертів та фестивалів. Такі спеціалісти 

виявились настільки потрібними суспільству, що невдовзі було створено спеціальну «Школу 

громадських аніматорів», де протягом двох років без відриву від основної роботи проходять 

навчання директори будинків культури,директори бібліотек, методисти, бібліотекарі, соціальні 

працівники, тощо. З допомогою методів, освоєних в Школі, аніматор може визначити проблему, 

яка виникла або існує в громаді, зрозуміти які сили можуть бути зацікавленими у її вирішенні, а 

потім об'єднати ці сили і надихнути їх на вирішення проблеми, власне тому, цих людей і називають 

аніматорами. Слово це походить від лат. апіта, що означає душа, тобто аніматори ніби оживляють 

своє оточення, спонукають до дії, дуже влучно передає зміст цього поняття російське 

слово „воодушевлять". 

Мачей Живно, тренер, що приїхав навчати українську групу, теж випускник Школи громадських 

аніматорів. На тренінгу він намагався передати дух польського аніматорського руху, розповідав 

про Школу та демонстрував методи навчання. Особливо всім запам'ятався епізод створення образу 

ідеального аніматора, якого мужньо зображувала Олена Пергун, президент Центру сприяння 

суспільним інноваціям (м. Миколаїв), поки інші вирішували, які риси характеру та вміння 

повинен мати аніматор. 

Мачей дуже швидко знайшов контакт із аудиторією, адже він ще кілька років тому 

був директором клубу і йому самому довелось пройти шлях перетворення будинку культури, 

що перебував у становищі багато в чому схожому на стан наших будинків культури, на центр 

локальної активності (CAL), який не лише користується повагою і авторитетом у своїй громаді, 

але й залучає солідні кошти на реалізацію власних проектів та на підтримку проектів місцевих 

ініціативних груп. Зрозуміло, що його досвід був надзвичайно цікавим і корисним для 

наших активістів, у яких цей шлях ще попереду.  

Перед початком занять багато учасників не мали чіткого уявлення, хто такий аніматор, 

дехто, навіть, вважав, що це щось пов'язане з мультиплікацією, але вже буквально після 

кількох годин всі зрозуміли, що це саме те, чим вони займаються вже кілька років і до чого 

прагнуть у своїй роботі. 
Коли Мачей розповідав, як працюють громадські аніматори в Польщі, - говорить одна з учасниць 

тренінгу, президент ЦПТІ Людмила Станкевич,- я помічала дуже багато подібного тому, як працюють 

наші консультанти-методисти . І це дуже приємно, що і ми, і наші польські колеги незалежно один від 

одного прийшли до аналогічного способу вирішення проблеми активізації громади. Звісно, завдяки 

увазі з боку держави та більш серйозному фінансуванню, Польща зараз на кілька кроків попереду, і 

нам є чому повчитися у наших друзів. Але,у зв'язку із демократичними перетвореннями в нашій 

державі, перед нами теж відкриваються великі перспективи. Невдовзі і у нас будуть свої професійні 

аніматори, які зможуть допомогти своїй громаді зрозуміти, що її сила в згуртуванні та у бажанні змінити 

життя на краще. 
 *  -   НДО-Інформ №1 (30), 2005 
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 Додаток 14. Головний капітал громади – довіра, інтерв’ю Еліни Мороко з президентом 

Західноукраїнського ресурсного центру Василем Полуйко*. 

Ефективність роботи механізмів науковці визначають коефіцієнтом корисної дії. По відношенню 

до громадських стосунків таких показників ще не вигадали, але якщо йти по аналогії, то у однієї 

людини коефіцієнт суспільної активності навряд чи перевищить відповідний показник колективу, 

тобто громади. Хоча б тому, що поле діяльності однієї людини носить обмежений характер, в той 

час як громада може все. Принаймні так вважають фахівці ЗУРЦу - Західноукраїнського 

ресурсного центру. До Кіровограду вони приїздили аби взяти участь в розробці програм ЦПТІ, про 

які ми розповіли у статті "Професійна освіта для НДОшників". Вже декілька років ЗУРЦ 

спеціалізується на розвитку громад і має в цій сфері неабиякий досвід. Не скористатися такою 

нагодою організатори просто не могли. В рамках 1 семінару в обласній юнацькій бібліотеці ш. 

Бойченка відбувся круглий стіл по  розвитку громади. Зрозуміло,  що головними експертами на 

ньому виступали гості. Про своє бачення ролі громади в сучасному суспільстві ми попросили 

розказати президента Західноукраїнського ресурсного центру Василя Полуйка. 

 

-  Василю, перше питання буде традиційним: з чого починався ЗУРЦ і чому, саме громадам Ви 

приділяєте таку велику увагу? 

Починали ми в 95-у році і то був якийсь період становлення, а от вже в 97-у ми чітко 

акцентували свою увагу на громадських організаціях: допомагали реєструвати, створювати, 

виживати... Чи то навчання, чи то технічна допомога, надавали всіляку інформацію проводили 

консультування. І от треба зазначити, що ми все це робили, але разом з тим, вже тоді почала 

простежуватися тенденція, що кількість громадських організацій зростає, але кількість людей, в 

них задіяних, чомусь зменшується. Тоді стало питання про те, що щось робиться не так. Тобто, якщо 

говорити про громадянське суспільство, то від кількості громадських організацій воно, виявляється, 

не залежить. Громадянське суспільство залежить від чогось іншого, ніж просто від 

кількості громадських організацій. То був момент пошуку. В тому ж 97-у році у Львові відбувається 

круглий стіл що таке громадянське суспільство?". Зібралися тоді представники львівських організацій, 

київських, наші канадські партнери, ну і постало питання - що ж таке громадянське суспільство і 

від чого воно залежить. Почали говорити про це і хтось задав риторичне питання: чи було 

громадянське суспільство в радянському Союзі? Першою була відповідь, що якщо ми зараз тільки 

будуємо громадянське суспільство, то в Радянському Союзі, його тим більше не було. Але наші 

канадські партнери звернули нашу увагу, що ті моменти, коли люди допомагають один одному чи то в 

селі, чи то в місті, що це і є елементами громадянського суспільства. І якби хтось з політологів 

пояснив би функції г р о м а д я н с ь к о г о  суспільства, то виявилося б, що основною 

його характеристикою є капітал. Соціальний капітал базується на довірі. Це рівень довіри один до 

одного, до якихось інституцій, організацій. Власне, все створення громадянського суспільства 

базується на довірі. От тоді, нам і стало зрозуміло, що можливо саме в цьому напрямку нам 

і потрібно щось робити. Тобто почати будувати цю довіру, довіру один до одного, а можливо і до 

самого себе. Відтоді у нас розпочався великий проект по розвитку громадянського суспільства в 

Україні. Реалізувався він нами разом з нашими канадськими партнерами. З канадського боку це був 

Інститут Калгарі і організація „Чотири світи". Вони запропонували нам свою філософію. Від них 

ми навчилися філософії розвитку громади, підходів до неї. І скажемо так, що з 1998 по 2002 рік ми 

вчилися самі і вже починали працювати, пробувати застосовувати ці знання, які набули, і можна 

сказати, що вже з 2002 року ми відчули, що можемо далі поширювати цей досвід по розвитку 

громади. Розвиток громади для нас є ключовим напрямком нашої діяльності і всі наші програми, 

наші проекти сфокусовані на розвиток громади в тій чи іншій формі. Що таке громада ми 

трактуємо в широкій формі, в широкому розумінні. І громадська організація може бути громадою і 

політична партія, і територіальна громада, і національна, і церковна. Все це робота з громадами. 

Якщо говорити про якісь напрямки, по яких ми зараз працюємо, то це: робота з сільськими головами, 

розбудова сільських громад. У нас починається тісна співпраця з церквою, і ми провели з ними школу 

мирянського лідера". Вчили мирян, оскільки вони працюють в громадах, розбудовувати ці громади, 
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церковні громади. І це дає свої результати. Звичайно, це не означає, що ми відкинули роботу 

з громадськими організаціями, ми з ними і далі працюємо. Активно проводимо навчання, але 

знову ж таки, ми акцентували свою увагу на тих громадянських організаціях, які 

представляють собою такі собі міні громади. Тобто це не якісь там аналітичні центри, бо ми 

вважаємо, що вони самі собі дадуть раду. А ті громадські організації, які є громадами, це і є наша 

цільова група, з якою ми і далі збираємося працювати як з громадськими організаціями. 

 

- На вашу думку. Василю, що може громада і яких результатів вона може досягти? 

- Як кажуть, гуртом і батька бити легше. Є і ще одна приказка. Її суть полягає у тому, що хтось 

може бути мудрішим за когось, але нікого немає мудрішого за всіх нас. Мудрість належить 

громаді. І виходячи з усього цього можна констатувати, що громада є все. Тому, коли з'являється 

довіра один до одного, коли з'являється віра у власні сили, то на шляху ніяких перешкод вже не 

буває. Тобто вони є, але здаються дрібними сходинками, які можна легко переступати. А якщо 

правильно сформулювати, це ті цілі, яких ми хочемо досягти. Цілі можуть бути різні. Це 

може бути прибирання свого населеного пункту чи упорядкування свого багатоповерхового 

будинку, чи це громадянська позиція на виборах, будь-що, все залежить від того, що об'єднало і 

створило цю громаду. У відповідності до цього вони ставлять для себе якісь цілі і досягають 

результатів. 

 

- Вивчити людей будувати громаду і напевне бачити ті зміни, що в громадах відбуваються... Чи 

схоже це зараз на ті відносини, що були за часів Радянського Союзу? 

- Як на мене, у Радянському Союзі були дві речі, що заважали громадянському суспільству 

розвиватися. 

Першою є страх. Вся тоталітарна система працювала на те, щоб виробити страх у 

пересічного громадянина. І власне страх є найбільшим руйнатором довіри. Людина не довіряє 

тому, чого боїться. Боїться, що її можуть ошукати, боїться, що її використовують, що нею 

маніпулюють. Є багато різних страхів. Уся тоталітарна система трималася на страху. Друга 

проблема - стереотип хтось за мене має це зробити". не я це маю зробити, щоб мені стало легше, а 

хтось". Чи держава, чи громадська організація - не має значення. Але всі очікують, що хтось 

прийде і зробить, а від мене нічого не залежить. Власне в створенні громад, де відбуваються якісь 

процеси, найбільша загроза, це коли громада ставить перед собою завищені цілі, хоче відразу 

реалізувати дуже великий проект, програму чи щось на зразок того. Чим більше проект, тим 

більше загроза того, що він може не вдатися. Особливо, коли громада тільки-тільки формується і в 

ній тільки з'являється довіра. Великі стрибки краще не робити. Краще маленькі кроки. Зробили цей 

крок - закріпили довіру, після цього можна відсвяткувати цю перемогу і тоді робити наступний 

крок. Але не відразу ставити собі якесь грандіозне завдання. Тоді точно з'явиться страх, що щось 

може бути не так і все поламається. 

 

-  А як ви взагалі бачите майбутні громади? Наскільки перспективною може бути така модель 

розвитку суспільства? 

-  Я думаю, що десь має бути місце індивідуалізму. 

Я боюсь заглядати на декілька років вперед, але дай Бог побудувати такі осередки, щоб 

там функціонувала ота прозорість, відкритість, звітність. Ну, наприклад, якщо збираються 

нумізмати. Обирають голову свого товариства, формують правила гри, за якими вони 

обмінюються монетами, купують, чи збирають. То вони знають, що для того, щоб все було добре, 

треба дотримуватися певних процедур. Створювати правила, дотримуватися їх і тоді все буде 

гаразд. Те саме відбувається, коли вони повертаються в свої міні громади, територіальні громади. 

Вони переносять туди певні традиції. Те, що згідно з їхнім досвідом там має бути: процедури, 

підзвітність, виборність. 
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-  Тобто така схема має працювати починаючи з територіальної громади і закінчуючи всією 

державою? 

- Головне, щоб створити таке середовище, щось на зразок силового поля, яке б формувало 

культуру існування, культуру життя. І коли таке середовище буде сформовано, тоді ми зможемо 

говорити про якийсь певний етап, певний розвиток громадянського суспільства. Якщо я правильно 

зрозуміла, ви говорите про створення якогось нового психологічного клімату, і можливо навіть 

перегляд певних цінностей у суспільстві? 

- однозначно. 

 

 -  Що відбувається у процесі розвитку громади? 

-  В процесі розвитку громади розвивається особистість. Це означає, що все потрібно починати з 

себе. Я інколи навожу такий приклад: якщо візьмемо і уявімо собі таку модель з кулі, як суспільство 

взагалі, то це є лише верхня оболонка. Під нею знаходяться оболонки громад маленьких чи більших. І 

десь там в центрі цієї кулі є людина. Якщо йти по аналогії, то у земної кулі спочатку є ядро, а вже потім 

все інше. І якщо ми хочемо збільшити кулю, то маємо діяти гармонійно. Якщо прикладати зусилля 

ззовні, тобто розтягувати, то обов'язково будуть якісь деформації. Це тому, що є точка росту. І ця 

точка росту знаходиться всередині. Так само, якщо ми хочемо змінювати суспільство, загалом 

не потрібно прикладати якихось зусиль ззовні. Потрібно змінювати ядро і тоді почнеться розвиток. 

Спочатку на рівні сім'ї, потім на рівні громади, а вже потім і на рівні суспільства. Все пов'язане з 

розвитком особистості. Саме на це потрібно сфокусувати свою діяльність. 
 

-  Ви говорили, що свої зусилля потрібно спрямовувати не на боротьбу з негативними явищами, а на 

розвиток позитивних. Якщо можна, давайте трохи розгорнемо цю тему? 

-  Так. Наприклад, ми не боремося з наркоманією, а пропагуємо здоровий образ життя. Ми не боремося 

з корупцією, а виступаємо за прозоре суспільство. Це зовсім інший підхід, але ми вважаємо, що не має 

добрих людей чи поганих. Є просто різні. Я недавно прочитав книжку львівського автора Левка 

Дереша, яка називається культ". Книжка неоднозначна, але одна частина мені дуже сподобалася. І в 

тій частині зображено середовище, в якому живе сучасна молодь. В книзі вона поділена на дві частини 

це пацани" і „чуваки". Але це вже крайнощі. А що робити тій молоді, яка посередині? Я думаю, що на 

інтересах цієї середньої групи потрібно було зосереджувати свою діяльність. Тому що в молодіжному 

середовищі зараз домінують напівкримінальні осередки, а не неформали. Вони закладають якісь принципи 

поведінки і притягують до себе незадіяну частину молоді. А потім вже сформованою така молодь прийде в 

суспільство з вже закладеними базовими нормами напівкримінального світу. Якщо говорити про те, на 

що потрібно звернути увагу громадським організаціям - так це на молодіжне середовище. Що робити тим 

людям, які не хочуть бути неформалами і впадати в іншу крайність. Ось тут вже мають працювати громадські 

організації. Неможна зосереджуватися тільки на успішних дітях. Треба потрошку змінювати ситуацію. 

З ким громадські організації працюють зараз? З тими, хто і так ніколи не стане потенційним 

виродком" суспільства. Не те, що з ними не потрібно працювати, але можливо більше користі було б, 

якби працювали з тими, хто вештається по вулицях і ще не визначився, до кого він хоче пристати. 

-  Василю, Ви проводите семінари, чи не здається Вам, що потрібно починати з молодшого 

покоління? Розповідати школярам, що таке громада, пояснювати їм, якою має бути поведінка в ній? 

- Я думаю, що однозначно йти потрібно. Можливо навіть не в школу, а в дитсадок. Якщо не 

помиляюся, то Амосов казав, що в дитині все закладається між чотирма і сімома роками. Тобто в 

цьому віці формуються усі основні моделі поведінки. Тому потрібно йти в дитсадки, школи, 

працювати з молодими подружжями, які хочуть мати дітей. Адже молоде покоління росло в зовсім 

іншому середовищі. Звичайно, вчити потрібно тільки в ігровій формі. Грати в демократію на 

якихось простих прикладах. І коли діти бачитимуть, як ця модель працює, то відповідно її і 

сприйматимуть. І тільки так ми зможемо формувати особистість і створювати громадянське 

суспільство. 

  *  -  НДО-Інформ №9 (21) вересень, 2003  
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Додаток 15. Як працюють ЦАЛ (центри активності локальної)? *, Людмила Станкевич. 

 
ЦАЛ можуть мобілізувати громаду на вирішення численних місцевих проблем. Як це роблять 

місцеві Центри громадської активності  у Світловодську та Олександрії? 

 

м. Світловодськ 
Єлизавета Ялова, голова  Світловодської  громадської  організації Інформаційний  центр 

громадської освіти"(ІЦГО), директор Централізованої міської бібліотечної системи -

 Інформаційний центр, який працює на базі нашої бібліотеки є експериментальним майданчиком 

соціальної лабораторії  і зараз працює як Центр локальної активності (ЦАЛ). Така наша діяльність 

відкриває нові перспективи не лише для бібліотеки, а й для всієї громади, адже дає можливість швидко 

знаходити ефективні шляхи для вирішення багатьох проблем. 

 

Тетяна Лук'янцева, спеціаліст управління у справах сім'ї та молоді Світловодського 

міськвиконкому 

- Інтернет сьогодні найповніше джерело інформації, а тому не тільки бажано, а Й необхідно 

використовувати його можливості у роботі. Ми дуже вдячні Центру за постійне інформування нашого 

відділу про семінари, круглі столи, тренінги, які проводяться на території України для молодіжних 

лідерів, про конкурси для молоді та молодіжних НДО. Завдяки Центру ми маємо 

можливість налагоджувати та підтримувати контакти з громадськими організаціями з інших 

міст, обмінюватись досвідом. Разом з Центром ми проводимо спільні заходи, спрямовані на підтримку 

багатодітних сімей, людей з обмеженими фізичними можливостями, організовуємо молодіжні та 

дитячі акції. А ще обов'язково беремо участь у заходах Центру - інформаційних сесіях, семінарах, днях 

громадської освіти та інших. 

 

Віра Лобур, головний спеціаліст  управління з нагляду за правильністю призначення та виплати 

пенсій Світловодського міського управління соціального захисту населення 

- Я дуже часто відвідую Центр, користуюсь мережею Інтернет, особливо правовою базою даних 

«Ліга. Закон». Це дуже допомагає мені в роботі, дозволяє оперативно отримувати найсвіжішу 

інформацію про зміни в законодавстві, підвищувати свій професійний рівень. 

 

  Вікторія Архипова, депутат Світловодської міської ради, редактор газети «Світловодськ 

вечірній» 

- Центр працює не лише для громадських організацій, а й для усього міста. Для всіх зацікавлених тут 

проводяться інформаційні сесії, семінари, зустрічі з представниками місцевого самоврядування, влади, 

громадських організацій. Це місце, де громадські активісти можуть отримати консультацію 

юристів,податківців, психологів, знайти необхідну інформацію, зустріти партнерів та однодумців, просто 

вільно поспілкуватись на актуальні теми. Сьогодні Центр - єдина в місті організація, що безкоштовно 

надає доступ до всесвітньої мережі Інтернет. На мою думку, це велике надбання і серйозний потенціал 

для нашої місцевої громади. 

 

 Тетяна Красюк, заступник  голови Координаційної ради із захисту конституційних прав 

територіальної громади 

- Для представників громадських організацій невеликих міст професійна підготовка є серйозною 

проблемою. На жаль, у жодному навчальному закладі таких фахівців не готують, а потреба в них постійно 

зростає. От і доводиться вчитися на помилках і досягненнях один одного. Частково покращує дану ситуацію 

існування в місті Центру місцевої активності, завдяки якому ми маємо можливість отримати знання 

з менеджменту НДО, стратегічного планування, фандрейзингу. В Центрі завжди можна знайти свіжу 

інформацію про розвиток громадського сектору в Україні   та за кордоном, про різні соціальні 

технології, за якими працюють наші колеги, про їх досвід у розбудові своїх громад. Тут ми можемо 

користуватися бібліотечкою громадського діяча, комп'ютерною технікою, факсовим зв'язком та 
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мережею Інтернет. 1 це дуже допомагає нам в роботі, адже не всі громадські організації мають 

матеріально-технічну базу, необхідну для роботи в сучасних умовах. 

 

 

м. Олександрія 

 

Тетяна Шоколова., президент Олександрійського районного благодійного інформаційно-

консультаційного центру, художній керівник Олександрійського районного будинку культури - 

Наша організація вже зробила кілька серйозних кроків, як Центр локальної активності (ЦАЛ). 

Одним з них стала реалізація проекту  «Виставка соціальних проектів», який було підтримано ІСС  ІСАР 

єднання  в рамках програми воля громадська - сила могутня" за фінансування Агенції США з 

Міжнародного розвитку. Нашим основним завданням було дати можливість лідерам НДО оволодіти 

навичками управління організацією та написання проектів, освоїти основи співпраці з владою, 

бізнесом та іншими організаціями, використовувати потенціал ЗМІ для досягнення своєї мети, одним 

словом - зрости професійно. В результаті підготовчої роботи, проведеної нашим Центром, у виставці 

взяли участь 15організацій, які представили надзвичайно цікаві і соціально корисні проекти. Кілька 

проектів одразу отримали підтримку. Але головним своїм досягненням ми вважаємо те, що люди 

побачили, яку силу являють собою громадські організації і повірили в можливість вирішення своїх 

проблем спільними зусиллями громади. 

 

 Леонід Іванов, керівник  господарства СФГ «Березівське», підприємець 

- Є кілька районних програм, які ми фінансуємо. Перш за все, вони спрямовані на захист дітей, їх здоров'я, 

культурний та спортивний розвиток. На виставці ж ми побачили, що є ще чимало болючих проблем, 

які накопичилися в нашій громаді, і є люди і організації, здатні їх вирішувати. Всі проекти заслуговують 

на увагу та фінансування. Хотілося б, щоб і влада, і якомога більше підприємців підтримали ці 

ініціативи, і ми побачили втілення цих прекрасних ідей в життя. 

А чи використовуєте Ви потенціал Центрів локальної активності (чи Інформаційно-

консультативних пунктів) у своєму районі, місті чи селі? 

Створені на базі місцевого будинку культури чи бібліотеки, Центри активності локальної (ЦАЛ) мають 

дійсно значний потенціал для того, щоб допомогти своїй громаді об'єднатися та знайти ефективний 

шлях для вирішення багатьох проблем, які крім нас самих ніхто не вирішить. 

    Утримання місцевих закладів клубного типу для місцевого бюджету є нелегкою справою. Але користь 

від їх діяльності важко переоцінити. Потрібно лише спрямовувати клубну установу на виконання суспільно-

важливих функцій. Ефективна діяльність клубної установи як Центру локальної активності (ЦАЛ) має 

принести значні соціальні дивіденди. 

ЦАЛ - це, перш за все, місце взаємодії активних та небайдужих, творчих та ініціативних громадян. Отже, 

діяльність кожного ЦАЛ залежить від активності кожного члена громади. 

 

 *  -   НДО-Інформ №4 (33), 2005 
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СПИСОК УЧАСНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «РЕФОРМУВАННЯ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ» 

№ П.І.Б. Організація Місто Контактні 

телефони 

Електронн

а пошта 

1.  Абрамов 

Лев 

Костянтин

ович 

Інститут соціокультурного 

менеджменту, директор 

Кіровоград 099 7791969, 

(0522) 27-10-

95 

iscm@mail.

ru 

2.  Азарова 

Тамара 

Василівна 

Інститут соціокультурного 

менеджменту, секретар ради 

Кіровоград  (0522) 27-

10-95 

iscm@mail.

ru 

3.  Андрієвсь

ка-Чумак 

Тамара 

Василівна 

Управління культури 

Миколаївської ОДА, консультант 

з розвитку ЦМА в Миколаївській 

області 

Миколаїв 093 6570810  

4.  Барашкова 

Тетяна 

Семенівна 

Центр підтримки громадських і 

культурних ініціатив „Тамариск”, 

президент 

Дніпропетр

овськ 

067 6363240 tbarashkova

@tamarisk.

org.ua 

5.  Барвінськи

й 

Олександр 

Якович 

Олександрійський районний 

будинок культури, директор 

Олександрі

я, 

Кіровоград

ська 

область 

063 8188370, 

(05235) 9-07-

08 

barvinsk@

mail.ru 

6.  Батура 

Ірина 

Леонідівна 

Газета Кіровоградської районної 

ради та районної державної 

адміністрації «Зоря», редактор 

Кіровоград 067 5210217, 

(0522) 56-91-

49 

zorya_kr@u

kr.nеt 

7.  Васильєва  

Любов 

Іванівна 

Управління культури і туризму 

Харківської обласної державної 

адміністрації, директор ОНМЦ 

Харків 0935281152, 

057 7041354, 

факс 

057 7041355 

onmc_pk@

mail.ru 

 

8.  Венгер 

Наталія 

Вікторівна 

ГО «Інститут сталого розвитку 

Дніпропетровського регіону», 

експерт 

Дніпропетр

овськ 

+ 

38050420364

9 

nataliyaven

ger@yahoo.

com 

9.  Венгер 

Олег 

Миколайо

вич 

Дніпропетровська районна рада, 

провідний спеціаліст юридичного 

відділу;  Громадська організація 

„Інститут сталого розвитку 

Дніпропетровського району”, 

експерт 

Дніпропетр

овськ 

050 4202203, 

(0562)27-80-

97 

wenger@uk

r.net 

10.  Воропаєва 

Ніна 

Миколаївн

а 

Олександрійська районна 

державна адміністрація, начальник 

відділу культури і туризму 

Олександрі

я, 

Кіровоград

ська 

область 

0974444763, 

(05235)9-07-

55 

nina.v80@

mail.ru 

11.  Гладун 

Світлана 

Миколаївн

а 

Управління культури 

Миколаївської ОДА, начальник 

управління 

Миколаїв 0675912309, 

(0512) 

474758 

 

12.  Гоголь 

Вікторія 

Центр гуманістичних технологій 

«АХАЛАР», менеджер 

Чернігів 099 1829776 ahalar@gm

ail.com 

13.  Головченк

о Гліб 

Коледж преси та телебачення,  

директор;  генеральний продюсер 

Миколаїв 050 3181953, 

0(512) 50-00-

g.golovchen

ko@gmail.c

mailto:onmc_pk@mail.ru
mailto:onmc_pk@mail.ru
mailto:wenger@ukr.net
mailto:wenger@ukr.net
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Олександр

ович 

ТК ТАК-TV 30 om 

14.  Гриценко 

Олександр 

Андрійови

ч 

Український центр культурних 

досліджень, директор 

Київ (044)254354

4 

 

15.  Губарева 

Світлана 

Євгенівна 

 

Вознесенський будинок культури,  

директор; Центр місцевої 

активності, координатор  

Вознесенсь

к, 

Миколаївсь

ка область 

050 2843229  

16.  Гур’янова 

Оксана 

Віталіївна 

Інститут соціокультурного 

менеджменту, консультант 

Кіровоград 095 3310868, 

(0522) 27-10-

95 

iscm@mail.

ru 

17.  Животовсь

ка 

Валентина 

Григорівна 

Управління культури і туризму 

Кіровоградської обласної 

державної адміністрації,  

заступник начальника  

Кіровоград 050 4870845, 

(0522) 24-23-

71 

vgz@romb.

net 

18.  Калашнік 

Марія 

Тімурівна 

Інститут соціокультурного 

менеджменту, асистент 

Кіровоград 099 0943771, 

(0522) 27-10-

95 

mk.iscm@g

mail.com 

19.  Кваша 

Олена 

Юріївна 

Комісія з питань європейської 

інтеграції громадської ради при 

Кіровоградській ОДА, голова 

Кіровоград 066 1722797 bukaki@ra

mbler.ru 

20.  Ковач  

Роланд    

UNITER,  директор проекту Київ (044) 495538

3 

 

21.  Козакевич 

Олександр  

Вікторови

ч 

Дніпропетровська районна рада, 

депутат 

 

Дніпропетр

овськ 

067 63 

13 981 

 

alex.org.ua

@gmail.co

m 

22.  Костенко 

Людмила 

Володими

рівна 

Царичанська районна бібліотека, 

директор 

Громадська організація 

„Берегиня”, керівник 

смт. 

Царичанка, 

Дніпропетр

овська 

область 

097 362 91 

25 

 

bereginya@

gala.net 

23.  Краплич 

Оксана 

Василівна 

Фундація ім. князів-благодійників 

Острозьких, президент 

Рівне 050 3392586 pbofrv@gm

ail.com 

24.  Краплич 

Руслан 

Ростислав

ович 

Міжнародний фонд 

«Відродження», директор 

Антикризової гуманітарної 

програми  

Київ 050 3559484 kraplych@i

rf.kiev.ua 

25.  Кучеренос

ов 

Владислав 

Євгенійов

ич 

Програма «Глобальні бібліотеки – 

Україна»,  спеціаліст з адвокації 

Київ  096-437-

9454, 

(044) 586-

2780 

vkuchereno

sov@bigmir

.net 

26.  Лебідь 

Марія 

Василівна 

Кіровоградська ОДТРК, редактор Кіровоград 0993801660 lebedmaria

@ukr.net 

27.  Ловягін Донецький обласний учбово- Донецьк 095 5617533, doumck1@

mailto:vgz@romb.net
mailto:vgz@romb.net
mailto:doumck1@gmail.com


Матеріали  Національної конференції «Реформування закладів культури»                                                                                Інститут соціокультурного менеджменту  

 

89 
 

Артем 

В’ячеславо

вич 

методичний центр культури, 

методист І категорії кабінету 

інновацій та соціально-культурних 

програм 

(062) 337-34-

40 

gmail.com, 

artemdonlio

n@list.ru 

28.  Любенко 

Тетяна 

Валеріївна 

Міністерство культури і мистецтв 

Автономної Республіки Крим, 

головний спеціаліст по клубних 

закладах 

Сімферопо

ль 

095 5292536, 

(0652) 544-

468, факс 

276-657 

lubenko_mi

ncult@ark.g

ov.ua 

29.  Маймур 

Оксана 

Василівна 

Ново-Богданівський сільський 

ЦМА «Крок до майбутнього»,  

президент 

с. Ново-

Богданівка, 

Миколаївсь

ка область 

0667498246  

30.  Масльонка 

Світлана 

Петрівна 

Відділ культури і туризму 

Куликівської 

райдержадміністрації 

Чернігівської області,  Директор 

Куликівського районного будинку 

культури 

смт. 

Куликівка, 

Чернігівськ

а область 

098 5399707, 

(04643) 2-13-

42 

rbk-

kylukivka@

yandex.ua 

31.  Мартюшев 

Олександр 

Олексійов

ич 

Міжрегіональний Центр 

підтримки творчих ініціатив, 

консультант Соціальної 

лабораторії ЦПТІ 

Київ 050 6164727 aleksandrm

@i.ua 

32.  Мельник 

Валентина 

Михайлівн

а 

Центр підтримки місцевих 

ініціатив, 

заступник голови громадської 

організації 

Чернігів 067 4613121, 

(04643) 2-12-

56 

kulrada@m

ail.ru 

33.  Мошенець 

Наталія 

Олександр

івна 

Управління культури і туризму 

Черкаської облдержадміністрації, 

головний спеціаліст відділу 

регіональної політики, фінансово-

економічної, кадрової роботи та 

діловодства 

Черкаси 098 2724682, 

(0472) 

454197 

cultura-

03@ukr.ner 

34.  Набока 

Оксана 

Іванівна 

Інститут соціокультурного 

менеджменту, консультант по 

зв’язкам з громадськістю 

Кіровоград 099 9752245, 

(0522) 27-10-

95 

iscm@mail.

ru 

35.  Непочатов

а Дар’я 

Володими

рівна 

Український форум благодійників, 

керівник програм 

Київ 066 7676351, 

(044)452929

4 

dasha.nepoc

hatova@ufb

.org.ua 

36.  Паращук 

Наталія 

Миколаївн

а 

Начальник відділу культури та 

мистецтва управління культури і 

туризму облдержадміністрації 

Запоріжжя 067 740 82 

35, (061) 239 

0150 

ouk@online

.ua 

37.  Пахлова 

Світлана 

Євгеніївна 

Старший науковий співробітник 

УЦКД, аспірант кафедри 

європейської інтеграції 

Національної академії державного 

управління при Президентові 

України 

Київ 067 7074850 s_pahlova@

ukr.net 

38.  Пелик 

Дмитро 

Радсадівська сільська рада, 

депутат; сільський будинок 

с. Радсад, 

Миколаївсь

093 4165593  

mailto:doumck1@gmail.com
mailto:artemdonlion@list.ru
mailto:artemdonlion@list.ru
mailto:rbk-kylukivka@yandex.ua
mailto:rbk-kylukivka@yandex.ua
mailto:rbk-kylukivka@yandex.ua
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Володими

рович 

культури, директор; член ради 

ЦМА 

ка область 

39.  Пергун 

Олена 

Миколаївн

а 

Центр сприяння суспільним 

інноваціям, президент,  

партнер проекту 

Миколаїв 095 8821592 aum_grad@

mail.ru 

40.  Полуйко 

Василь 

Юліанович 

Фонд розвитку громадських 

організацій «Західно-український 

ресурсний центр», президент 

фонду 

Львів 067 6724208 polujko@uk

r.net 

41.  Портна 

Валентина 

Миколаївн

а 

Протопопівський будинок 

культури, директор 

с. 

Протопопів

ка, 

Кіровоград

ська 

область 

096 5500973, 

(05235) 

62146 

 

42.  Прудко 

Антоніна 

UNITER, Менеджер програм з 

організаційного розвитку, 

радник з питань права 

 

Київ (044) 495538

3 

aprudko@p

actworld.or

g 

43.  Ральченко 

Ірина 

Григорівна 

Чернігівський обласний художній 

музей, директор 

Чернігів 066 2001445 

(0462) 

676715 

artmuseum1

@mail.ru 

44.  Романенко 

Іван  

Юрійович 

Громадська організація „Ювілейна 

селищна молодіжна організація 

„Молодь Ювілейного”, керівник 

смт. 

Ювілейне, 

Дніпропетр

овська 

область 

093 4102388 iromani@u

kr.net 

45.  Сидюк 

Борис 

Незалежний консультант, 

адміністратор сайту 

www.ngo.org.ua 

Київ 050 6694838 master@kie

v.su 

46.  Сімчук 

Євгенія 

Адамівна 

Управління культури і туризму 

облдержадміністрації,  Провідний 

спеціаліст управління з питань 

клубної роботи 

Житомир 067-421-09-

93, 

(0412) 47-43-

92 

ukt_zt@ukr.

net 

47.  Слабенко 

Микола 

Іванович 

Донецький обласний учбово-

методичний центр культури, 

завідувач  кабінету інновацій та 

соціально-культурних програм 

Донецьк 097 3479012  

(062) 337-34-

40 

doumck1@

gmail.com 

48.  Солодовни

к 

Валентин 

Володими

рович 

Український центр культурних 

досліджень, заступник директора 

Київ (044)254354

4 

solodvalent

yn@ukr.net  

49.  Стаднічук 

Наталія 

Валеріївна 

Центр підтримки громадських і 

культурних ініціатив „Тамариск”, 

віце-президент 

Дніпропетр

овськ 

067 9922981 nstadnichuk

@tamarisk.

org.ua 

50.  Станкевич 

Людмила 

Олександр

івна 

Інститут соціокультурного 

менеджменту, 

координатор проекту 

Кіровоград 095 6924525 iscm@mail.

ru 

mailto:aprudko@pactworld.org
mailto:aprudko@pactworld.org
mailto:aprudko@pactworld.org
mailto:doumck1@gmail.com
mailto:doumck1@gmail.com
mailto:solodvalentyn@ukr.net
mailto:solodvalentyn@ukr.net
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51.  Супрун 

Світлана 

Олександр

івна 

Фонд ім. Ч.С. Мотта, консультант Київ 050 3516454 suprun.svitl

ana@gmail.

com 

52.  Тверда 

Тетяна 

Василівна 

Центр соціальної активності і 

партнерства,  президент 

Миколаїв 050 5337151  

53.  Тищенко 

Людмила 

Петрівна 

Начальник відділу культури та 

туризму Новгородківської РДА 

пгт. 

Новгородк

а, 

Кіровоград

ська 

область 

099 7928590 forgive2144

@rambler.r

u 

54.  Чепиль 

Олександр 

Васильови

ч 

Міністерство культури і туризму 

України, головний спеціаліст 

відділу регіональної політики у 

сфері культури 

Київ (044) 

2345530 

chepyl@mi

ncult.gov.ua 

55.  Чепурко 

Надія 

Іванівна 

Апостолівський районний 

методичний центр клубної роботи, 

директор 

Громадська організація "Центр 

локальної активності "Крок 

назустріч", керівник 

Апостолов

е, 

Дніпропетр

овська 

область 

066 384 70 

07 

 

vetalrk@ma

il.ru 

56.  Швецова 

Тамара 

Дмитрівна 

 

Казанківський РБК,  Директор; 

громадська організація «Через 

культуру – до джерел духовності»,  

голова 

 

смт. 

Казанка, 

Миколаївсь

ка область 

096 9772928, 

(05164) 9 – 

16 – 91 

kazanlib@g

mail.com 

57.  Шоколова 

Тетяна 

Степанівна 

Олександрійський районний 

благодійно-консультативний 

центр, директор 

Олександрі

я, 

Кіровоград

ська 

область 

068 4623146 

(05235) 9-07-

08, 9-08-31 

alexrda@uk

rpost.ua 

58.  Веселовсь

ка Вікторія 

Вікторівна 

 

Миколаївський прес-клуб Миколаїв 050 3943423 vveselovska

@gmail.co

m 

59.  Максимов

а Віра 

Посольство США Київ 044 4904097  

60.  Susan 

Cleary 

Cultural Attachee Kyiv 044 4904049  

61.  Садовенко 

Світлана 

Миколаївн

а 

УЦКД, заступник директора Київ 0442543633  

62.  Єгорова 

Олександр

а 

Посольство США, відділ преси, 

освіти і культури 

Київ 044 4904123 iegorovaoi

@state.gov, 

oleskaeg@y

ahoo.com 

63.  Heather 

Fabrikant 

Asst. Cultural affairs officer Kyiv 044 4904051  

mailto:vveselovska@gmail.com
mailto:vveselovska@gmail.com
mailto:vveselovska@gmail.com
mailto:iegorovaoi@state.gov
mailto:iegorovaoi@state.gov
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Більш детально із проектом «Спільний шлях 

у майбутнє» та ходом його реалізації ви 

можете ознайомитись на сайті 

www.lacenter.org.ua 

 

 

 

http://www.lacenter.org.ua/

