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Шановний читачу! Переважно, у соціологічних та  

аналітичних звітах можна дізнатися думку 

населення про рівень довіри до громадських 

об’єднань або бажання співпраці з ними. 

 

Цей проект є надважливим через те, що дозволив 

вийти за межі Львова, дослідити рівень активізму 

у 7 областях та побачити запальний імпульс 

громадськості у Західному регіоні України. 

 

Мета наших досліджень полягала у виявленні: ким 

є громадський активіст, про що він думає та чого 

прагне досягнути; з ким хоче співпрацювати та з 

якими проблемами зіштовхується у своїй 

повсякденній діяльності. Відповідно до 

результатів досліджень, ми зрозуміли, що 

громадські об’єднання є особливими 

«каталізаторами» суспільних змін, а громадські 

активіст_ка живуть за принципом «Діяти, а не 

нарікати. Працювати, а не мріяти». 

 

 

Отож, не розкриваючи усіх деталей, пізнавайте 

спільно з нами особливості діяльності 

громадських об’єднань на наступних сторінках 

звіту …  

 
З повагою,  

Тетяна Приходько 
  

е-mail: t.pryhodko@city-institute.org  

Преамбула 

mailto:t.pryhodko@city-institute.org
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Методологія кількісного соціологічного дослідження 
 

Преамбула 
Дослідження реалізовувалось в рамках проекту «Створення мережі НУО, що працюють у сфері 
децентралізації у Західній Україні».  

Термін проведення опитування 
Упродовж 4 серпня – 25 вересня 2018 року КУ Інститут міста спільно з ТзОВ Український центр 
вивчення громадської думки «Соціоінформ» провів опитування серед громадських активістів у 
Західній Україні, зокрема із Львівської, Рівненської, Волинської, Чернівецької, Тернопільської, 
Закарпатської та Івано-Франківської областей. 
 
Мета дослідження 
Виявити особливості діяльності, співпраці та взаємодії активістів громадських об’єднань з 
органами місцевого самоврядування.  
 
Очікуваний результат дослідження 
Виявити 4 основні елементи про громадських активістів, а саме: 

• профіль громадського активіста у Західному регіоні України; 

• екосистема діяльності громадських об'єднань; 

• рівень мережування громадських об’єднань у Західній України; 

• регіональний вимір основних інструментів та особливостей комунікації між 
громадськими об'єднаннями та органами місцевого самоврядування. 

 
Вибіркова сукупність дослідження 
170 громадських активістів із Львівської, Рівненської, Волинської, Чернівецької, Тернопільської, 
Закарпатської та Івано-Франківської областей.  
 
Техніка збору інформації 
Першим кроком організації дослідження було самостійне створення дослідниками електронної 
бази громадських об’єднань у Західній Україні, використовуючи сайти на Інтернет-ресурсах, а 
також соціальну мережу Facebook. Так, загальна база громадських об’єднань у Західній Україні 
становила близько 1000 ГО. Зворотній зв’язок від громадських активістів становив близько 12%, 
що свідчить про низький рівень активності у заповненні on-line анкети.  
 
Структурована анкета із закритими та відкритими запитаннями у Google Form була поширена 
серед громадських активістів за допомогою 3 способів:  

1. Розсилка лінку дослідження на електронні пошти ГО. 
2. Поширення опитування на Інтернет-ресурсах (газети, Facebook тощо).  
3. Методом «снігової кулі» (респонденти, які взяли участь у дослідженні, поширили його 

серед знайомих активістів чи на своїх офіційних сторінках ГО у соціальних-, Інтернет-мережах).  
 

Методологія досліджень 
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Громадські активісти, мережуйтеся! 

Результати цього дослідження відображають думку лише тих громадських активістів, які 
долучилися до on-line опитування. Ми завчасно зауважуємо про можливий зсув 
репрезентативності даних у регіональному зрізі, які описують переважно тенденції 
регіонального рівня, ніж реально точний стан. Проте ступінь охоплення опитуванням 
громадських активістів з 7 регіонів є вагомою підставою для підтвердження надійності даних 
для Західного регіону України загалом. 
 
Обробка даних 
Інформацію з анкет у форматі Excel було перевірено на неузгоджені відповіді, логічні та 
механічні помилки, пропущені запитання тощо. Усі дані були перекодовані у масив SPSS, який 
також був перевірений на усі види помилок.  
 
Для регіонально-територіального розподілу було обраховано та застосовано процедуру 
зважування вибірки. Під час регіонального розподілу застосовувалися ваги (Weight Cases).  
 
Аналіз даних 
Інформація у звіті висвітлена у абсолютних та відносних величинах. 
 

Абсолютні величини відображають позицію тих, хто без сумнівів визначився 
з особистою думкою (за 5-бальною шкалою, де 1 – Зовсім не 
погоджуюсь/незадоволений, а 5 – Цілком погоджуюсь/задоволений). 
 
 
Відносні величини відображають думку тих, хто міг обрати варіант відповіді 
«Важко відповісти, Не знаю».  

 
У звіті представлено аналіз у форматі одновимірних та двовимірних розподілів.  
 
Візуалізація діаграм, графіків не відображає стилістику анкети, у якій було вказано роз’яснення 
щодо певних пунктів для респондентів.  
 
Результати кількісного соціологічного дослідження про загальний стан громадської активності 
у Західному регіоні України доповнено думкою опитаних під час фокус-групових дискусій.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% 

5 
балів 
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Методологія якісного соціологічного дослідження  

 
Термін проведення опитування 
Протягом вересня 2018 року КУ Інститут міста з ТзОВ Український центр вивчення громадської 
думки «Соціоінформ» провів фокус-групи з громадськими активістами у Львівській, Рівненській, 
Волинській, Чернівецькій, Тернопільській, Закарпатській та Івано-Франківській областях 
 
Мета дослідження 
Виявити особливості комунікації та співпраці між громадськими активістами та органами 
місцевого самоврядування. 
 
Вибіркова сукупність дослідження 
92 громадські активісти у 7 областях Західного регіону України.   
 
Вибірка передбачає собою «гомогенну гетерогенність», що формувалась із співвідношенням 
громадських активістів у залежності від їхнього населеного пункту у кожній області.   
 
Техніка збору інформації та обробка даних 
Рекрутинг громадських активістів відбувався через базу онлайн опитування, а також окремий 
пошук активістів через соціальну Facebook-мережу та Інтернет-мережі.  
 
Гайд: напівструктруваний опитувальник, що містив у собі основні 3 блоки запитань: проблеми, 
можливості та досвід у співпраці між громадськими активістами та ОМС. 
 
Кількість учасників однієї фокус-групи: 7-8 осіб. Тривалість однієї фокус-групи – приблизно від 2 
до 2:30 годин. Модератор: Тетяна Приходько.  
 
Збір даних проводився із аудіо-/відеозаписом. Асистенти модератора вели окремо рукописні 
нотатки про основні думки, враження, вербальні та невербальні реакції учасників фокус-
групових дискусій на запитання модератора або ж відповіді колег-учасників.  
 
За результатами фокус-груп із учасниками були підписані інформовані згоди, що передбачають 
дотримання анонімності із боку сторони дослідника. 
 
Аналіз даних 
Усі аудіо-/відеоматеріали з фокус-груп були переведені у текстовий формат із мовною 
специфікою. Аналіз інформації здійснювався за допомогою контент-аналізу розшифрованих 
транскриптів за результатами фокус-груп. Усі відібрані категорії були транспортовані у базу 
даних SPSS. 
 
З дотриманням прав конфіденційності інформація, висвітлена у звіті, не демонструє 
персоніфікованих даних, а лише відображає зв’язок, відповідно до регіональної специфіки. 
Фрази, цитати представлені без редагування дослідників та відображають усю мовну специфіку 
учасників ФГД.  
 

Команда КУ Інституту міста щиро вдячна громадським активістам із Західної України  
за участь та позицію у дослідженнях!  
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Упродовж останніх 5 років соціологи фіксують лідерську позицію громадських ініціатив за 

рівнем довіри серед населення країни до соціальних інституцій. З метою вивчення 

можливостей розвитку партисипативного суспільства у західних регіонах країни було опитано 

активістів для розуміння особливостей діяльності громадських об’єднань та громадськості 

загалом у 7 областях у Західній Україні.  

 

За результатами дослідження спостерігаємо, що для побудови громадянського суспільства 

потрібні лідери. 72,4% опитаних переконані, що громадські активісти повинні мати не лише 

лідерський потенціал, але й бути незалежними «opinion makers». Водночас кожен сьомий 

(14,5%) не зміг визначитися із своєю позицією про незалежність у лідерстві громадських 

активістів. Щодо оцінки сприятливого середовища у громадському секторі, респонденти мають 

більш чітко визначену позицію. Так, майже кожен другий (48,0%) вважає, що бути громадським 

активістом легко, а кожен третій (32,2%) – і легко, і складно водночас.  

 

Проте, незважаючи на те, що майже кожен другий (48,0%) переконаний у наявності 

сприятливого середовища для діяльності громадських активістів, водночас також кожен другий 

(51,3%) вважає, що між громадськими об’єднаннями країни не існує тісної співпраці. Це може 

свідчити, з одного боку, про те, що громадські активісти зосереджені на вирішенні локальних 

проблем та не поширюють досвід у регіональному, загальнонаціональному вимірі, з іншого 

І частина 

Громадянське суспільство: стан та перспективи 

Оцінка громадянського суспільства в Україні 
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Громадські активісти, мережуйтеся! 

боку – діяльність громадських активістів є активною без прив’язки до діяльності конкретного 

громадського об’єднання. Припускаємо, що створення єдиного консолідуючого центру могло б 

покращити рівень комунікації між активістами, а також сприяти оперативному поширенню 

кращих практик у населених пунктах, де проживають або діють активісти.  

 

З графіку зауважуємо, що найбільш позитивно оцінюють співпрацю між громадськими 

об’єднаннями активісти із Тернопільсої області (3,45), проте із 5 можливих ця оцінка є 

середньою. А серед усіх найбільш песимістично оцінюють мешканці Закарпатської області 

(2,10).  

 

Політична та соціальна ситуації в Україні спричинили деякий тиск на громадських активістів. 

Упродовж останніх півроку в країні активізувались масові акції проти «полювання» на 

громадських активістів під гаслом «Мовчання вбиває». 45,4% опитаних погодились, що 

українські громадські активісти можуть зазнавати 

тиску з боку впливових людей (влади, олігархів 

тощо), хоча 28,9% не погодились із цим твердженням 

(18,4% – скоріше не погодились, а 10,5% – цілком не 

погодились). А ось щодо випадків упередженого 

ставлення до громадських активістів з боку 

мешканців у їхніх населених пунктах погодився 

кожен шостий опитаний (16,4%). 

 

У регіональному зрізі помітно, що загалом опитані з 

Тернопільської області мають найбільше 

занепокоєння серед усіх щодо свободи активістів. 

Так, опитані з Рівненської (3,59) та Тернопільської 

(3,58) областей найбільше стурбовані тим, що 

активісти можуть зазнавати тиску з боку впливових 

осіб. Найменше із цим твердженням погоджуються 

активісти з Волинської області (3,11). Між чоловіками 

та жінками немає суттєвої різниці у згоді із цим 

твердженням: 3,27 та 3,31 відповідно. А ось у 

2,10 2,13 2,13
2,29

2,47 2,53

3,45

ЗАКАРПАТСЬКА ВОЛИНСЬКА ЧЕРНІВЕЦЬКА ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА

РІВНЕНСЬКА ЛЬВІВСЬКА ТЕРНОПІЛЬСЬКА

Міра згоди про наявність тісної співпраці  між громадськими об’єднаннями: 
регіональний зріз

2,25

2,31

2,13

2,15

2,35

2,67

2,06

3,00

3,11

3,11

3,33

3,48

3,58

3,59

Волинська

Львівська

Чернівецька

Закарпатська

Івано-
Франківська

Тернопільська

Рівненська

В Україні активісти зазнають тиску 
з боку впливових людей

В Україні активісти зазнають тиску 
з боку мешканців
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віковому зрізі зауважуємо розкиданий розподіл у оцінках: так, серед тих, кому 18-26 років, та 

серед тих, кому 45-53 роки, міра згоди є найнижчою та становить 3,00 & 3,19 відповідно. А 

найвищий показник спостерігаємо серед тих, кому 36-45 роки, та тих, хто перетнув позначку 54 

роки і вище: 3,45 та 3,54.  

 

Міра згоди з тим, що мешканці населених пунктів чинять тиск на активістів, на шкалі не 

перетинає позначки «3». Водночас активісти з Тернопільської області серед усіх найвище 

висловили згоду із тим, що утиски з боку мешканців можливі (2,67). Найменше з цим 

твердженням погодились активісти з Чернівецької (2,13) та Рівненської (2,06) областей. Серед 

жінок та чоловіків не спостерігаємо різниці у погоджені із цим твердженням: 2,30 та 2,27. У 

віковому зрізі найбільше погоджуються ті, хто перетнув 54 роки (2,50), а найменше – ті, кому 45-

53 роки (2,00 із 5 можливих).  
  

Часом у медійному дискурсі побутує думка, що «громадські інституції – це контрвлада 

державним установам». Близько 42,1% опитаних громадських активістів із Західної України 

погодились, що саме так діяльність громадських об’єднань можуть сприймати у суспільстві. У 

гендерному зрізі чоловіки (48,1%) більшою мірою, ніж жінки (38,2%), погоджуються із цим. 

 

Що цікаво, опитані середньої вікової 

категорії погоджуються з цим твердженням 

частіше, ніж молодь та люди старшої вікової 

категорії. Водночас третина активістів 

(30,3%) не погоджуються з цим 

твердженням, а чверть (25,7%) мають 

амбівалентне ставлення до цього. 

Найбільше із цим твердженням згідні 

активісти із Рівненської області (3,65), дещо 

менше – із Івано-Франківської (3,46) та 

найменше – із Львівської (2,83) та 

Закарпатської (3,05) областей за 5-бальною 

шкалою оцінювання.  
 

Загалом громадські об’єднання змінюють українське суспільство у кожній із сфер життя. Проте 

це не означає, що у сфері громадського сектору не виникає проблем. Самі ж активісти 

зазначають, що часом громадські об’єднання стають інструментом маніпуляції в руках влади, а 

деякі ініціативи тимчасово створюють для лобіювання певних інтересів, які не є суспільно 

корисними для громадськості. Так, кожен п’ятий (20,4%) респондент вважає, що певні 

громадські об’єднання є політично заангажованими, а кожен третій (33,6%) погоджується і не 

погоджується з цим твердженням водночас. У регіональному зрізі серед тих, хто погодився із 

цим твердженням, оцінка на шкалі не перевищує значення «3». Так, цей показник найвищий 

серед активістів з Івано-Франківської області (2,88), а найнижчий – Тернопільської області (2,50).  

 
Незважаючи на те, що соціологічні дослідження фіксують високий рівень довіри до громадських 

організацій серед населення України, а також бажання бачити їхніх представників у владі, 

водночас 66,4% опитаних вважають, що громадські активісти не повинні переходити у політичні 

2,85

3,32

3,42

3,00
1

2

3

4

5

18-26 років

27-35 років

36-44 років

45-53 років

Оцінка контрналаштованості громадських 
активістів до влади
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партії. Водночас 19,7% вважають, що повинні. Найбільше із цим твердженням згідні опитані із 

Тернопільської області (проте показник є середнім, 2,83), а найменше – з Івано-Франківської 

(1,87) та Закарпатської (1,68) областей. А ось чоловіки (2,34) на 22% більшою мірою, ніж жінки 

(1,83), хоч і середньо, погоджуються із тим, що громадські активісти повинні пов’язувати своє 

життя із політикою, зокрема у політичних партіях. Такі результати опитування свідчать про те, 

що самі активісти не вважають політичну діяльність як дієвий механізм запровадження змін у 

суспільстві.  

На прохання відповісти про успішні кейси переходу 

активістів із громадського сектору в політичний, більша 

частина опитаних згадали О. Солонтая (14%), В. Шабуніна 

(9%), М. Наєма, Є. Соболєва, С. Лещенка, А. Гопко – кожен 

6%, С. Заліщук (3%), а також зазначили назви окремих 

партій («Сила людей», Українська Галицька Партія, 

«Демальянс» тощо), які в сумі дали 4%. Серед інших 

кандидатів були представники не політичної діяльності, а – 

влади, які відомі переважно у локальних точках діяльності 

громадських об’єднань або активістів1. 

 

На превеликий жаль, майже кожен другий (48,7%) 

опитаний активіст відзначив про знання випадків, коли 

влада використовувала громадських активістів для 

досягнення власних цілей, які не відповідали потребам 

мешканцям громади. Рівень обізнаності про такі випадки є 

в 1,6 разів вищим серед чоловіків (60,0%), ніж серед жінок 

(37,1%). У регіонах найбільш обізнаними є активісти з 

Івано-Франківської (66,7%), дещо менше – з Рівненської 

(58,8%), а найменше – з Волинської областей(37,5%).  

 

Спостерігаємо цікаву закономірність: чим пізніше у часі почало 

діяти громадське об’єднання, тим більше воно поінформоване 

про випадки використання владою активістів заради досягнення 

своїх цілей: так, ті об’єднання, що зареєстровані «1991-1999» – 

42,9%, «2000-2008» – 44,4%, «2009-2017» – 53,8% та ті, хто діє з 

2018 – 72,7%. Такий високий відсоток останніх може свідчити 

про те, що мотивація об’єднатися у спільноту однодумців 

пов’язана із бажанням встановити справедливість у громаді.  

 

Як підсумок, розуміємо, що сприйняття громадськими активістами українських реалій для 

діяльності та побудови громадянського суспільства є неоднозначним. З одного боку, опитані 

згідні, що для громадської діяльності кожен повинен бути незаангажованим і сьогодні в Україні 

все ж є можливості для реалізації суспільно корисних цілей, проте відсутність комунікації для 

обміну досвідом у громадському секторі та політична скерованість певних громадських 

об’єднань можуть стати суттєвими перешкодами у розвитку сильних громад.  

                                                           
1 Примітка до інфографіки: сума відповідей не дорівнює 100%, оскільки опитані зазначили низку прикладів інших активістів, які переважно є представниками влади   

Успішні кейси:  

громадські активісти у політиці 

49% 

обізнані про випадки 
використання владою 
громадських активістів  

для досягнення власних цілей 
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Довіра безперечно є важливим ядром громадянського суспільства. Проте вагомою 

передумовою успішної комунікативної транзакції також є і відповідальність, яка, на думку 

опитаних активістів, повинна бути розвиненою у свідомості усіх мешканців, незалежно від 

сфери їхньої діяльності.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так, переважна частка громадських активістів із Західної України – 77% – вважають, що за 

розвиток громадянського суспільства в Україні повинні відповідати мешканці громади. 

Водночас 67% опитаних громадських активістів вважають, що відповідальність за розвиток 

суспільства мають відповідати безпосередньо громадські об’єднання.  

 

Що цікаво, варіант відповіді 

«погоджуюсь і не погоджуюсь» є вдвічі 

вищим серед тих, хто покладає 

відповідальність на громадські 

об’єднання (20,4%), ніж серед тих, хто 

вважає, що за розвиток громадянського 

суспільства мають відповідати усі 

мешканці громади (10,5%). Щодо 

відповідальності влади у розвитку 

громадянського суспільства, то вона 

посіла третю сходинку: 50,0% – 

національна та 47,4% – влада на місцях.  

 

 
 

 

 

 

 

Відповідальність не для наших людей? 

Відповідальність за розвиток  громадянського суспільства  

4,21 

3,44 

3,89 3,38 

усі мешканці  
громади 

держава 

громадські  
об’єднання 

влада  
на місцях 

Міра згоди із твердженням: 
за розвиток громадянського суспільства  

мають відповідати громадські об’єднання 

81% 

62% 
73% 

62% 

73% 

62% 

77% 
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 «Я скажу з негативної точки зору (сміх) …. Дуже багато людей, які називають себе громадськими 

активістами, але забувають про те, що треба робити, не говорити. Дуже багато таких популістичних 

фраз, а ми зробим те, а ми зробим те, а ми хочем те, а давайте так. Тому таких людей як громадський 

активіст, діяч плутають ще з державними діячами, з політиками», – 

 представниця фокус-групи із Волинської області  

 

 

 

 

«Даже небольшой контроль надо иметь за властью, ведь много чего обещается, 

но практически ничего не выполняется. Тут должен быть какой-то такой 

конструктивный апатар который именно бы контролировал и выявлял эти 

недостатки, возможности, как это улучшить и довеси правильно до людей», – 

представник фокус-групи із Закарпатської області  

 

 

 

«Можу добавити, що громадський діяч має мати ще волонтерський дух. Тобто, 

якщо ти навіть, якщо от в нашій організації ми фінансуємося благодійним фондом 

«Альянс громадського здоров'я», то є робота, яку ми виконуємо не за гроші. Тобто 

є, яку ми виконуємо за ті гроші, які нам оплачують, а є дуже багато роботи, за яку 

тобі не платять. І якщо в тебе немає того волонтерського духу, то тобі в громадській 

організації нема що робити», – представник із Тернопільської області 

 

 

 

 

«Наші організації можу порівнювати зі Сходом: якщо на сході 

знаходиться людина, яка вважає себе активістом, то всім ноги там 

переламає, але доб’ється своєї мети. Вона більш концентрована у 

своїй діяльності. У нас набагато більше організацій, багато таких 

кишенькових організацій є. Є організації для політичних інтересів, є 

організації для відстояння особистих інтересів …. Якщо порівнювати 

відкритий реєстр за кількістю громадських організацій, то їх більше, 

але, мабуть в концентрації тих, хто дійсно активно тим займається, то 

20% я вважаю», – активіст із Рівненської області 

 

 

 

« У нас чомусь між громадською діяльністю і волонтерством поставлено знак 

дорівнює, хоча це зовсім різні складові. Для нас це різне, але для пересічних 

громадян – те саме. Вони не розуміють, в чому різниця», –  

представник із Івано-Франківської області 
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Критики українського суспільства стверджують, що для українців до цього часу характерні 

патерналістські моделі поведінки. Тенденції результатів досліджень спонукали вітчизняних 

соціологів ввести у дискурс поняття «новий патерналізм», який використовують для 

позитивного опису діяльності громадських ініціатив, які беруть на себе відповідальність, 

вирішують проблеми та проводять просвітницьку функцію серед мешканців, тим самим, 

долаючи їхню апатію та байдужість.  

 

Майже кожен другий (51,3%) опитаний активіст відзначає, що український соціум не є досить 

активним та амбітним. Загально це призводить до небажання втручатися до справ суспільного 

значення і переважно жити за принципом «моя хата скраю». Абсолютна частка респондентів із 

Західної України – 81,6% – вважає, що у їхній громаді наявний низький рівень участі мешканців 

у діяльності громадських об’єднань, із них: 34,2% оцінили цей рівень як дуже низький, а 47,4% 

– як скоріше низький. Регіональний зріз здивував: активісти із Чернівецької області абсолютно 

незадоволені участю мешканців у громадському житті, дещо менше, проте досить високий 

показник незадоволеності у активістів із Закарпатської, Рівненської та Волинської областей. А 

ось активісти із Тернопільської області відзначають теж про низький рівень співпраці з 

мешканцями громади, проте серед усіх областей цей показник є найнижчим.  

 
 

Якщо поглянути на оцінку рівня участі мешканців у громадському житті серед представників 

різних типів ГО, то спостерігаємо, що оцінка залученості є низькою серед тих, хто представляє 

незареєстровані організації (91,7%) та благодійні фонди (88,9%) проти представників 

зареєстрованих організацій (81,7%). Також чоловіки (86,3%) більшою мірою, ніж жінки (77,1%), 

зазначають про низький рівень співпраці мешканців з громадськими об’єднаннями у їхньому 

населеному пункті.  

 

Чому існує така тенденція та що варто було б змінити? На думку опитаних активістів, 

громадськість повинна повірити у свою важливість та не думати стереотипно про роль 

громадянського суспільства в Україні. Опитані визначили 2 найбільш суттєві проблеми. По-

перше, серед громадськості фігурує думка, що діяльність у громадському об’єднанні не принесе 

58%

77% 83% 88% 88% 91%
100%

Низький рівень співпраці мешканців з громадськими об'єднаннями: 
регіональний зріз 

Перешкоди на шляху розвитку партисипативного суспільства 
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змін для суспільства (80%). Найбільше прихильників цієї думки серед активістів із Івано-

Франківської області (82%), а також із Рівненської та Закарпатської областей (77% кожна).  

По-друге, опитані вважають, що небажання мешканців долучатись до діяльності громадських 

об’єднань пов’язане із їхньою байдужістю загалом (71%). Лідерами цієї думки є активісти із 

Рівненської та Закарпатської областей (77% кожна), а також, проте дещо менша частка, активісти 

із Івано-Франківської області (71%).  

 

Більше ніж половина активістів (52,8%) вважають, що громадськість не має чітко визначеної 

позиції щодо своєї ролі у громаді. Третина опитаних респондентів (32%) вважають, що низький 

рівень залученості пов’язаний із відсутністю вільного часу та недовірою до громадських 

об’єднань (31% кожен фактор) серед мешканців їхньої громади. Остання позиція серед 

громадських активістів відображає їхні песимістичні настрої, адже, якщо поглянути на щорічні, 

квартальні соціологічні моніторинги про рівень довіри до соціальних та політичних інституцій у 

країни, то саме громадські, волонтерські організації мають лідируючі позиції у 

загальнонаціональному масштабі.  

 

Що важливо, незважаючи на відомі випадки переслідувань та тиску щодо громадських 

активістів, опитані вірять, що фактор страху за сім’ю та рідних не є одним із вирішальних 

факторів низької залученості до громадського життя (лише 22% вказали про це як вагому 

причину), що свідчить про те, що все ж громадські активісти позитивно налаштовані до своєї 

діяльності. високого рівня об’єднання у громаді.  

 

Щодо інших причин, які громадські 

активісти зазначили самостійно, то у 

суспільстві є такі проблеми як «висока 

індивідуалізація – низька суспільна 

свідомість», неефективні методи 

громадських активістів у залученні 

мешканців, низький ступінь аналітичної 

аргументації проблем у соціумі, низький 

рівень обізнаності про діяльність ГО, 

«фінансова несвобода», що не дозволяє 

громаді якісно займатися громадською 

активністю, виховання у сім’ях та школах 

не дають успішних прикладів для 

наслідування, патерналізм та відсутність 

відповідальності за життя Інших.  

Міра згоди із твердженням: 
мешканці громади не беруть участі у громадському житті 

через страх  за своє життя та життя рідних  

13%  

36%  

18%  

9%  

10%  

32%  
24%  
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«Без бажання все важке, навіть найлегше».  

Г. Сковорода 
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Місія громадського об’єднання є однією з найважливіших елементів успішної діяльності, 

координації ресурсів та перспектив мережування активістів. Загалом серед функцій є 3 лідери. 

Першу сходинку посіло інформування мешканців щодо основних проблем та змін у громаді 

(61,2%). Другу сходинку – розвиток формальної & неформальної освіти, а також просвітницька 

діяльність (50,7%). Третю сходинку посіла функція розвитку громадянської правосвідомості 

(практики активної громадянської позиції, поведінки громадян в межах законів тощо – 45,4%). 

 

Переважно функцію поінформованості 

здійснюють представники зареєстрованих 

неурядових організацій та аналітичних 

центрів (більше ніж 60%), а найменше – 

благодійні організації (33,3%). Загалом чим 

довше працює ГО, тим більше воно здійснює 

функцію поінформованості. Ініціативи, які 

зареєстровані з 1991-2008 років здійснюють 

функцію інформування громади з частотою у 

66,7% проти 54,5% тих, хто діє з 2018 року. 

 

Щодо розвитку формальної та неформальної 

освіти, то вона є характерною майже для 

кожної другої благодійної організації (55,6%) 

та зареєстрованої ініціативи (52,2%). 

Водночас як лише кожна третя (33,3%) 

неформальна організація здійснює цю 

діяльність. Дві третини громадських 

об’єднань (63,6%), які офіційно зареєстровані 

з 2018 року, здійснюють цю функцію, на 

противагу одній другій ГО, які зареєстровані 

раніше.  

 

Третина усіх громадських об’єднань у Західній 

Україні присвячує свою діяльність 

громадотворенню (34,2%), підвищенню рівня 

кооперації між громадськими ініціативами, 

організації масово-культурних заходів та 

розвитку еко-культури, еко-свідомості – 

кожен 32,9%.  

 

ІІ частина 

6%

7%

9%

11%

11%

14%

15%

16%

19%

21%

21%

22%

22%

23%

25%

26%

26%

33%

33%

33%

34%

45%

51%

61%

Захист національних меншин

Боротьба з нарко-, алкозалежностями

Організація масових  мітингів

Співпраця з політичними партіями 

Вирішення проблем з транспортом та …

Розвиток спортивної та фізичної культури

Контроль фінансової та економічної сфер

Запобігання ґендерної нерівності

Допомога учасникам АТО

Боротьба з корупцією & хабарництвом

Розвиток туристичної сфери

Формування ідентичності мешканців

Захист соціально вразливих груп 

Проведення аналітики та досліджень

Захист прав дітей та молоді

Волонтерська & благодійна діяльності

Контроль влади та її діяльності

Кооперація між ГО

Організація культурно-мистецьких заходів

Розвиток еко-культури та свідомості

Громадотворення

Розвиток громадянської правосвідомості

Розвиток формальної та неформальної …

Поінформованість громади

Функції  громадських об'єднань 

Активність громадських активістів у Західній Україні 
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З огляду на те, що Україна перебуває в стані воєнних дій, майже кожне п’яте громадське 

об’єднання здійснює допомогу учасникам АТО (19,1%). Переважно така діяльність характерна 

для тих, хто офіційно працює з 2009 року, тобто покоління, яке пережило дві державні 

Революції. Що цікаво, найменшу зацікавленість у здійсненні допомоги воїнам АТО проявляє 

наймолодша вікова категорії – 18-26 років. Такий факт можна пояснити тим, що у такому віці 

люди переважно є самотніми, тоді як старші вікові категорії, які мають сім’ї та чекають своїх 

рідних на мирній частині країни. 
 

Під час регіонального зрізу вбачаємо відмінність у ТОП 5 функціях серед громадських об’єднань 

у Західному регіоні України. Загальний середній показник здійснення активностей у межах 5 

функцій на рівні регіонів становить 47% із 100%. Найбільш активною виявилась Тернопільська 

область (mean=59%), а найменш активною – Волинська область (mean=38%).  
ТОП 5 основних функцій у діяльності громадських об’єднань: 

регіональний зріз 
 

Волинська область  Закарпатська область  Івано-Франківська область 

50% 
Розвиток формальної 
& неформальної освіти 

 64% 
Підвищення рівня 
поінформованості 

 67% 
Підвищення рівня 
поінформованості 

38% 
Підвищення рівня 
поінформованості  

 55% 
Розвиток формальної 
& неформальної освіти 

 46% 
Розвиток громадянської 
правосвідомості 

38% Громадотворення   46% 
Розвиток громадянської 
правосвідомості 

 41% 
Контроль влади та її 
діяльності 

38% 
Захист прав дітей 
та молоді 

 32% Громадотворення   41% Розвиток еко-культури 

24% 
Волонтерська та 
благодійна діяльність  

 32% 
Захист соціально 
вразливих груп  

 36% 
Розвиток формальної 
& неформальної освіти 

 

Львівська область  Рівненська область  Тернопільська область 

64% 
Підвищення рівня 
поінформованості  

 64% 
Розвиток громадянської 
правосвідомості 

 67% 
Підвищення рівня 
поінформованості 

57% 
Розвиток формальної  
& неформальної освіти 

 52% 
Підвищення рівня 
поінформованості 

 59% 
Розвиток громадянської 
правосвідомості 

43% 
Організація  культурно-
мистецьких заходів 

 48% 
Розвиток формальної  
& неформальної освіти 

 59% 
Організація  культурно-
мистецьких заходів 

41% Розвиток еко-культури  36% 
Контроль влади та її 
діяльності 

 59% 
Розвиток формальної  
& неформальної освіти 

41% 
Розвиток громадянської 
правосвідомості 

 36% 
Проведення аналітики 
та досліджень 

 50% Кооперація ГО 

 

  Чернівецька область   

   55% 
Захист соціально 
вразливих груп 

   

   46% 
Підвищення рівня 
поінформованості 

   

   46% 
Захист прав дітей та 
молоді 

   

   45% 
Допомога учасникам 
АТО 

   

   32% Боротьба з корупцією    
 

Так, у чотирьох областях першу сходину посіла функція підвищення рівня поінформованості 

мешканців про важливі, актуальні та проблемні питання у громаді: Тернопільська та Івано-

Франківська області – 67%, Закарпатська та Львівська області – 64%.  
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Під час завершальної конференції учасники запитали про рівень інклюзивності серед 

громадських активістів. На жаль, питання щодо частки громадських активістів з інвалідністю у 

загальній кількості громадських активістів не був предметним полем нашого дослідження. 

Проте 22% опитаних зазначили, що допомагають соціально вразливим групам населення, 

зокрема людям з фізичними, психологічними вадами. Найбільше соціально вразливі групи є під 

захистом серед громадських ініціатив із Чернівецькій області (55%), а ця місія у регіоні посідає 

першу сходинку серед ТОП 5 функцій.  
 

У структурі кожного регіону є певні відмінності. Зокрема на Львівщині громадські об’єднання 

працюють у сфері організації масових, культурно-мистецьких заходів (43%) та розвитку еко-

культури, еко-свідомості (41%). Що цікаво, кожне друге (50%) громадське об’єднання у 

Тернопільські області дбає про підвищення рівня кооперації між громадськими ініціативами 

країни, а також відповідальне за організацію масово-культурних, мистецьких заходів для 

мешканців (59%, що є вищим на 16%, ніж у Львівській області). У Закарпатській області – це 

захист соціально вразливих груп населення (32%), що можна пояснити географічним 

розташуванням області та характерним феноменом мобільності, наявності різних національних 

меншин (проте цей показник є на 23% нижчим, ніж у Чернівецькій області). Серед тих, хто 

мешкає у Рівненській області, це здійснення контролю над владою та її роботою (36%), а також 

проведення аналітики та досліджень з метою виявлення проблем у громаді (36%).  
 

Гуманітарний вектор діяльності громадських ініціатив сфокусований у Чернівецькій та 

Волинській областях. Так, у Чернівецькій області майже 45% громадських об’єднань 

зосереджені на допомозі учасникам АТО, а 32% – на боротьбу з корупцією, з хабарництвом (це 

єдина область, в якій здійснення цих місій увійшло в 5-ку основних). На Волині кожне третє 

громадське об’єднання працює на благо захисту прав дітей та молоді (38%), а кожне четверте 

(24%) – здійснює волонтерську та благодійну місії.  
 

 

 

Переважна частка громадських активістів у Західній Україні цільово скеровує свою діяльність на 
молодь (14-35 років) – 82,2%. Дещо менше, але, порівняно з іншими групами, теж значимо, 
громадські активісти працюють зі студентами (59,9%). Третю позицію між собою розділяють діти 
(до 14 років, 33,6%) та підприємці (32,2%). З молоддю переважно має інтерес працювати 
наймолодша вікова категорія (18-26 років, зокрема 97,1%), а також, проте дещо нижче, опитані 
віком «27-35 років» (81,6%) та «45-53 років» (81,8%). Щодо дітей, то майже кожен другий 

Цільові групи для співпраці з громадськими об’єднаннями 

14% 15% 16%
21% 23% 23%

28%
32% 34%

60%

82%

Національні 
меншини

Ветерани ВПО Безробітні Учасники 
АТО

Люди з 
інвалідністю

Пенсіонери Підприємці Діти Студенти Молодь

Співпраця громадських об'єднань з цільовою аудиторією
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(48,5%) активіст віком «36-44 років» та кожен третій (30,6%) віком «27-35 років» вирішує їхні 
питання.  
 
З молоддю найбільше працюють активісти з Тернопільської (100%) та Чернівецької (91%) 
областей. Дещо менше, проте теж значною мірою, із Львівської та Рівненської областей – 86%. 
А найменше з усіх регіонів співпраця з молоддю спостерігається у Волинській області – 50%.  
 
У співпраці з студентами є 3 лідери: Львівська (68%), Івано-Франківська (64%) та Закарпатська 
(59%) області. Не дивно, що Львівська область опинилась на першому місці. Адже, згідно з 
даними Державної служби статистики в Україні, станом на початок 2017-2018 н/р Львівщина 
ввійшла у 3-ку регіонів, де навчається найбільша кількість студентів (123,1 тис. осіб, 
поступившись Києву – 371,3 тис. осіб та Харківській області – 171,3 тис. осіб)2.  
 
З огляду на ці дані, можна зробити висновок, що активісти не просто зацікавлені у співпраці з 
молодими мешканцями, які є авангардом та рушійною силою сучасного українського 
суспільства, але й також зацікавлені у співпраці з бізнес-середовищем, що дозволяє не лише 
напрацьовувати ідеї, але й більшою мірою втілювати їх у реальність. Найчастіше з бізнесом 
співпрацюють громадські активісти із Івано-Франківської області (59%), проте дані констатують 
проблему співпраці між громадськими ініціативами та бізнес-середовищем у Рівненській та 
Волинській областях.  
 
Лише кожен сьомий працює з ветеранами (14,5%) та національними меншинами (13,8%). З 
поміж усіх вікових категорій, люди віком «45-53 років» – 22,7% – найчастіше переймаються 
питаннями ветеранів. Щодо національних меншин, то серед вікових груп про їхній стан дбають 
опитані віком «36-44 років» (15,2%) та «54 років +» (15,4%).  
 
З огляду на воєнні дії в Україні, учасникам АТО допомагає майже чверть – 23,0% – громадських 
об’єднань у Західній Україні. Загроза життю на території окупованих територій породила масову 
мобільність українців. Щодо захисту та співпраці із внутрішньо-переміщеними особами, то 
16,4% громадських ініціатив сфокусовані на діяльності з ними. Відповідно до опитування, 
найбільше з ВПО співпрацюють активісти із Чернівецької (45%) та Івано-Франківської (36%) 
областей. Що цікаво, згідно з даними Міністерства соціальної політики України, станом на 
травень 2018 року найбільша частка ВПО у Західному регіоні зосереджена у Львівській (11,8 тис. 
осіб), Закарпатській (3,6 тис. осіб) та Івано-Франківській (3,6 тис. осіб) областях. Проте надання 
матеріальної допомоги від держави ВПО у Західному регіоні є однією з найменших саме у 
Чернівецькій області – 900 тис. грн – протягом 2017 року3. Тому не дивно, чому громадські 
активісти цієї області співпрацюють з ВПО.  
 
 
 

Діяльність кожної ініціативи визначена власними принципами та цінностями. Згідно із Законом 

України «Про громадські об'єднання», зокрема у статті 3, визначено основні 6 принципів 

діяльності кожного ГО у країні: добровільність, самоврядність, вільний вибір території 

діяльності, рівність перед законом, відсутність майнового інтересу та прозорість, відкритість4.  

                                                           
2 Календар оприлюднення експрес-випусків Держстату 2017. Режим доступу: ttp://www.ukrstat.gov.ua/ 
3 Громадянам. Міністерство соціальної політики України. Режим доступу: https://www.msp.gov.ua/main/Gromadyanam.html 
4 Закон України «Про громадські об’єднання». Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17 

Внутрішні принципи роботи у громадських об’єднаннях  
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68% 

50% 

50% 

50% 

55% 

59% 

36% 

 

Громадські об’єднання переважно дбають 

про рівень власної прозорості та публічності 

(84,8%), а також про добровільність вступу до 

громадських об’єднань (84,2%). Проте ці 

показники не є стовідсотковими.  

 

З одного боку, діяльність певних ГО може 

бути не прозорою через низку латентних 

факторів (страх за професійну позицію, 

зокрема власну та серед колег, конкуренція, 

небажання публічно висвітлювати 

інформацію, робота у інтересах певного 

середовища тощо).  

 

З іншого боку, якщо мова йде про добровільність вступу до громадського об’єднання, то тут є 

певні проблеми. По-перше, для співпраці в межах громадського об’єднання може бути відбір 

штатних працівників, наприклад, якщо керівництво громадської ініціативи здійснює професійну 

селекцію працівників відповідно до певних критеріїв; по-друге, зважаючи на нарікання 

активістів про низький рівень активності мешканців, їм доводиться ціленаправлено залучати 

людей, які могли б проявити себе у громадському секторі.  

 

Лише кожен другий (52,6%) громадський активіст 

зазначив, що у діяльності їхньої ініціативи 

присутній принцип рівності перед законом. Такий 

відсоток повинен стати сигналом для 

уповноважених осіб щодо потреби у перегляді 

законодавчої бази, що визначає наявність та 

функціонування громадських об’єднань в Україні. 

Адже недосконалість нормативно-законодавчої 

бази спричиняє до апріорного бажання 

порушувати або, в контексті українського 

суспільства, «обійти» дотримання законів. 

Найнижчий цей показник у Рівненській області 

(36,4%). З фокус-груп виявилось, що громадські 

активісти цього регіону мали низку проблем: від 

відсутності стратегічного бачення розвитку 

населеного пункту до обмежень нормативних. 

 

 

Серед інших принципів, які зазначили активісти, були: демократичні цінності, захист екології, 

євроінтеграція, ініціативність, а також принцип горизонтальності (не ієрархічність).  

 

 
 

Принципи діяльності громадських об’єднань 
у Західному регіоні України 

Значимість принципу рівності перед законом 
у діяльності громадських об’єднань: 

регіональний вимір  



 

 
21 

 

Громадські активісти, мережуйтеся! 

 

 

Сьогодні досить часто виникає полеміка щодо 

фінансування громадського сектору в країні. 

Загалом активісти визнають, що 2 роки тому 

дефініція «грантоїди» сприймалася у їхньому колі 

як щось дуже образливе, проте зараз – це лише 

усвідомлення, що це їхня робота та їхній опонент 

немає високого рівня обізнаності щодо діяльності 

громадських ініціатив. Відповідно до опитування, 

майже кожне друге громадське об’єднання у 

Західному регіоні України функціонує за рахунок 

грантів, міжнародних проектів (49,3%). Так, 

найбільше цей вид фінансування поширений у 

Тернопільській (66,7%), Закарпатській (54,5%) та 

Чернівецькій (54,5%) областях.  

 

На другій сходинці опинилось фінансування із членських внесків від учасників самих 
громадських об’єднань. Нагадаємо, що 36% опитаних активістів вказали причину небажання 
взаємодіяти мешканців громади з ініціативами через необхідність внесків з власного бюджету. 
Загалом таке джерело фінансування поширене серед активістів із Тернопільської (50,0%) та 
Закарпатської (45,5%) областей. Отож більше ніж третина громадських об’єднань у Західній 
Україні функціонує за членські внески активістів (38,8%) та благодійні внески (38,2%).  
 
В Україні сьогодні масово популяризують практики громадського фінансування, що дозволяє 
підтримати та втілити ідеї громади. Загалом визначають 4 типи сrowdfunding: 
 

1 Reward crowdfunding 
Інвестори надають  кошти для вироблення продукту, переважно 
для мистецько-творчих, не очікуючи на фінансову винагороду 

2 Debt crowdfunding 
Інвестори надають позику за нижчою ціною, ніж в банку, очікуючи 
на повернення цієї позики 

3 Equity crowdfunding 
Інвестори зацікавлені вкласти гроші, очікуючи мати частку від 
підприємства, бізнесу тощо 

4 Donation crowdfunding 
Збір коштів для благодійних  чи соціальних проектів, зокрема через 
Інтернет-мережі 

 

Crowdfunding характерний для 23,7% громадських об’єднань у Західній Україні. Загалом цей вид 

фінансування використовують для реалізації «soft projects», зокрема активісти впливають на 

громадотворення (38,5%), допомогу учасникам АТО (37,9%), формування ідентичності 

мешканців та боротьбу з алко-, нарко- та іншими залежностями (36,4% кожен із видів 

діяльності). А ось у регіональному вимірі цей тип фінансування поширений серед Івано-

Франківської (33,3%), Чернівецької (31,8%) та Львівської (27,3%) областей.  

 

Майже кожне шосте (15,8%) громадське об’єднання у Західній України, як зазначили активісти, 

здійснює діяльність без фінансування.  

 
 

16%

22%

24%

24%

26%

38%

39%

49%

ГО не потребує фінансування

Кошти з міського бюджету

Crowdfunding

Кошти, які ГО отримало після 
проведених заходів

Регіональні проекти

Меценатські внески

Членські внески учасників ГО

Гранти, міжнародні проекти

Основні джерела фінансування

Джерела фінансування громадських об’єднань 
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Результати дослідження демонструють, що громадські активісти у Західному регіоні України 

зацікавлені у постійному саморозвитку, освоєнні нових знань та поглибленні набутих.  

 

Близько 75,7% опитаних брали участь у різноманітних 

тренінгах, семінарах щодо розвитку громадянського сектору. 

Загалом найбільшу зацікавленість щодо участі у навчанні 

проявляють ті активісти, чиє ГО офіційно діє 1991-1999 та з 2018 

років: 81,0% та 81,8% відповідно. У віковому зрізі найбільш 

активними є активісти «18-26 років» (91,4%) та «45-53 років» 

(86,4%), а у гендерному – жінки (81,4%) більшою мірою, ніж 

чоловіки (71,3%), зацікавлені у навчальних програмах.  

 

Варто відзначити, що активісти є досить мобільними. 62,6% проходили навчання у різних містах 

України, поза межами їхньої області. Жінки (52,9%), молодь віком «18-26 років» (57,1%) та 

активісти віком «45-53 років» (54,5%) найчастіше беруть участь у навчальних програмах за 

межами своєї області. Кожен другий проходив навчання у обласному центрі своєї області 

(51,3%) або ж у власній громаді (50,4%).  

 

У регіональному вимірі найбільше бажання навчатися виявляли 

активісти Тернопільської (99,8%) та Львівської (81,8%) областей. 

Менше, проте теж активно, проявили бажання навчатися опитані 

із Івано-Франківської області (76,2%). Наймеш активними були 

громадські активісти із Волинської області (38,1%). Щодо 

відвідування інших міст в Україні, то 3-ка лідерів є майже 

однаковою: Тернопільська (59,1%), Львівська (54,5%) та Івано-

Франківська (54,5%) області.   

 

Можливість навчатися за кордоном мали 23,5% громадських 

активістів із Західної України. Здебільшого це ті, хто досягнув  

«27-35» та «45-53» років (22% кожен). Жінки є більш активними, 

ніж чоловіки, та дещо частіше навчаються за межами країни: 

21,4% проти 15,0%. А серед тих, хто їздив навчатися за кордон, 

переважно були громадські активісти із Тернопільської (23,8%), 

Львівської (22,7%) та Чернівецької (22,7%) областей.    

 

 

 

 

 

 

Навчання та розвиток серед громадських активістів 

76%  
навчались протягом  

останніх 2 років 

Жінки

Чоловіки

Навчання за кордоном: 
гендерний вимір 

21% 

15% 
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«Громадянське суспільство — це люди, які 

думають і діють незалежно від держави».  

Дж. Сорос 
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Для дослідження середовища функціонування громадських активістів ми розробили індекс 

екосистеми громадських активістів у Західній Україні, який об’єднує в собі 5 субіндексів: про 

активність, успішність, комунікацію, поінформованість та оцінку результатів діяльності. Цей 

індекс дозволяє поглянути та вивчити діяльність громадського сектору очима самих активістів. 

Оцінка є суб’єктивною, проте завдяки регіональному зрізу дозволяє більш глибинно зрозуміти 

потреби громадських активістів.  

 

Загалом опитані активісти оцінили рівень своїх можливостей на 3,50 за 5-бальною шкалою. Це 

є середній показник, який переважно занижений через низький рівень комунікації з різними 

стейкхолдерами, що ще раз підтверджує необхідність у пошуку єдиного консолідуючого центру 

для співпраці та обміну досвідом.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загалом активісти значно вище оцінюють ті сфери, які залежать здебільшого лише від них. Отож 

на першому місці опинився субіндекс, який визначає інформативну діяльність громадських 

об’єднань – 3,91. Припускаємо, що це пов’язано з тим, що громадські об’єднання у регіонах 

Регіони Західної України 
Індекс 

екосистеми 

Закарпатська область 3,61 

Тернопільська область  3,59 

Львівська область 3,50 

Рівненська область 3,50 

Волинська область 3,49 

Івано-Франківська область 3,44 

Чернівецька область 3,36 

Екосистема громадських активістів у Західній Україні 

ІІІ частина 
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здебільшого здійснюють функцію поінформованості серед мешканців про актуальні питання у 

своїх громадах. Так, найвище активісти оцінили власну незаангажованість (4,35)  та відкритість 

(4,23) у висвітленні інформації, а найнижче – частоту висвітлення актуальної інформації для 

мешканців (3,41). Отже, громадські активісти вважають, що вони є досить об’єктивними, а їхня 

діяльність не залежить від впливу певних груп населення чи інституцій, водночас громадським 

активістам не вистачає технічних, часових та людських ресурсів щодо вміння висвітлювати 

актуальну інформацію. 

Найвищий показник рівня поінформованості спостерігаємо у Закарпатській області – 4,23 із 5 

можливих. Найбільше громадські активісти із цієї області задоволені незаангажованістю (4,65) 

та відкритістю (4,38) у висвітленні інформації. Далі – Тернопільська (3,94), Львівська (3,90), 

Івано-Франківська (3,86) та Рівненська (3,85) області. Найнижчий цей показник у Чернівецькій 

області – 3,64, хоч і посідає першу сходинку серед усіх субіндексів у цій області.  

 

Незадоволення громадських активістів своєчасністю та частотою висвітлення інформації, яка є 

на порядку денному, впливає на оцінку рівнів активності, успішності та результативності їхньої 

діяльності. Адже усі із вищезазначених субіндексів мають у собі як суб’єктивні оцінки активістів 

про діяльність їхнього об’єднання, так і думки активістів про те, що мешканці з громад думають 

про діяльність цих громадських ініціатив. Так, оцінка перших є вищою. З одного боку, це може 

свідчити про те, що громадські активісти більшою мірою задоволені своєю діяльністю, адже 

внутрішньо знають її специфіку. З іншого боку, громадські активісти схильні вважати, що 

мешканці не цінують їхньої діяльності, а тому нижче оцінюють їхню роботу.  

 

Субіндекси активності, результативності та успішності є майже однаковими у різних областях. 

Загальний показник є найвищий щодо активності (3,58), потім – практичної результативності 

(3,55), а найнижче – успішності – 3,40. У регіональному вимірі опитані із Волинської області 

найвище оцінили рівень активності громадських об’єднань – 4,00, а найнижче – із Чернівецької 

області – 3,44. Показники субіндексу у інших областях є у межах 3,52-3,66. 

 

Щодо практичної результативності, то найвищий показник фіксуємо у Тернопільській області – 

3,69. Зокрема громадські активісти із цієї області найвище з усіх оцінили показник використання 

інноваційних підходів та методів щодо власної діяльності – 3,92. На другому місці за 

субіндексом практичної результативності опинились Волинська (3,67) та Чернівецька (3,63) 

області. А ось останнє місце посіла Рівненська область – 3,47, адже опитані активісти 

припускають, що мешканці з їхньої громади помірно оцінюють діяльність громадських 

об’єднань у вирішенні соціально важливих питань (3,24).  

 

Громадські активісти не дуже високо оцінюють успішність своєї діяльності. Лише у Закарпатській 

та Рівненській області цей показник опинився на 3 сходинці: 3,57 та 3,50 відповідно із 5 

можливих. Загалом цей показник є однаковим у Львівській та Тернопільській областях – 3,42. 

Дещо нижчим у Волинській – 3,38. А найнижчим у Чернівецькій (3,22) та Івано-Франківській 

(3,19) областях. Що цікаво, у Івано-Франківській області опитані вважають, що мешканці у 

громаді нижче оцінюють рівень успішності їхнього громадського об’єднання (3,04), ніж вони 

самі (3,30). У Чернівецькій області цей показник є майже однаковим, проте на першому місці 

оцінка серед мешканців (3,25), а на другому – власна (3,22). 
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Найнижчий показник з-поміж усіх субіндексів спостерігаємо щодо комунікації (3,09). Це можна 

помітити у всіх областях Західної України. На думку громадських активістів, найгіршою є 

комунікація із владою (як з місцевою – 3,03, так і з національною – 2,35) та поліцією (2,73). Це 

може бути пов’язано з рівнем довіри до цих інституцій, який, згідно з щорічними результатами 

соціологічних досліджень, є постійно низьким до влади, а у останні роки погіршився до поліції. 

У розрізі регіонів цей показник є найвищий у Тернопільській області (3,33), а найнижчим – у 

Волинській області (2,68), незважаючи на те, що ця область посіла перше місце за загальним 

індексом екосистеми.  

 

Водночас спостерігаємо низький рівень комунікації із донорами та спонсорами (2,95). Це 

свідчить про відсутність налагоджених інструментів та підходів з боку громадських об’єднань у 

співпраці з стейкхолдерами. Так, найвищий рівень комунікації з донорами зафіксовано у 

Рівненській (3,29) та Тернопільській (3,18) областях. Найнижчий рівень спостерігаємо у 

Чернівецькій області, який становить 2,50 за 5-бальною шкалою.  

 

Як підсумок, у Західній Україні громадські активісти помірно оцінюють наявність сприятливих 

умов щодо діяльності громадського сектору. Загалом це пов’язано з тим, що, на думку опитаних 

активістів, їхня діяльність є відкритою та незаангажованою, проте часом вони вважають, що 

мешканці з населених пунктів, у яких працюють активісти, мають не зовсім позитивні відгуки 

про них та не виявляють бажання співпрацювати. Що цікаво, серед усіх потенційних партнерів, 

опитані громадські активісти найгірше оцінюють рівень комунікації з інституціями (чи то 

владними, чи то соціальними). У додатках кожен читач має змогу ознайомитись більш детально 

із індексом екосистеми громадських об’єднань у регіональному вимірі.  
 

 

 

Переважна частка громадських активістів працює локально та одинично. Близько 61,8% 
активістів здійснюють вплив у своїх населених пунктах, де проживають. Так, чоловіки (56,4%) 
більшою мірою, ніж жінки (42,6%), надають перевагу працювати локально, а серед вікових груп 
– ті, хто досягнув «27-35 років» (38,3%) проти тих, кому 54 роки і вище (6,4%). 

Лише 5,9% проживають у одному населеному пункті, але долучені до змін у іншому населеному 
пункті, де вони не проживають. До такої діяльності найбільше схильні чоловіки та ті, хто працює 
у офіційно зареєстрованому ГО (55,6% кожен). 

Мережування громадських об’єднань із Західного регіону України 
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Майже кожен восьмий (13,2%) опитаний встигає здійснювати громадську діяльність не лише у 
власному населеному пункті, а й у ще одному. Водночас майже кожен п’ятий (19,1%) здійснює 
цю діяльність на загальнонаціональному рівні. Що цікаво, на рівні країни значно вище діють 
жінки, ніж чоловіки (58,6% проти 37,9%). А у віковому вимірі найбільш активною є когорта  
«45-53 роки» (31,0%) та трішки менше, але теж активно, порівняно з іншими, вікова категорія 
«36-44 роки» – 24,1%.  
 

Утім, окрім того, що громадські активісти у Західному регіоні України більшою мірою схильні 
працювати локально, то вони також є «замкнено активні». Дві треті (71,7%) опитаних зазначили, 
що їхнє ГО працює самостійно над вирішенням локальних проблем. Працювати лише у своєму 
населеному пункті надають перевагу громадські активісти із Тернопільської (90,9%) та 
Рівненської (86,4%) областей, а найнижчий цей показник у Волинській області (38,1%).  
 

Так, % Формат діяльності: міра згоди 

72% Наше ГО самостійно вирішує проблеми локального значення  

32% Наше ГО вирішує проблеми локального значення  із залученням ГО з мого населеного пункту 

30% Наше ГО самостійно вирішує проблеми регіонального значення у межах нашої області 

24% Наше ГО вирішує проблеми регіонального значення у кооперації з ГО інших міст 

18% Наше ГО вирішує проблеми регіонального значення у кооперації з ГО мого населеного пункту 

18% Наше ГО вирішує проблеми локального значення із залученням ГО з інших міст 
 

Водночас простежуємо низький рівень взаємодії між громадськими активістами. Лише третина 
(32,2%) опитаних вирішує локальні проблеми (у їхньому населеному пункті) у співпраці із ГО з 
їхнього ж населеного пункту (32,2%). Майже вдвічі менше – 17,8% – вирішують локальні 
проблеми, співпрацюючи з громадськими ініціативами з інших населених пунктів. Дані 
засвідчують, що рівень комунікації між громадськими об’єднаннями відрізняється відповідно 
до регіонів. Так, у межах свого населеного пункту між собою найбільше співпрацюють активісти 
із Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської областей (36,4% кожен), а найменше –  
із Тернопільської області (18,2%). Що цікаво, для вирішення проблем локального рівня із 
залученням активістів із інших населених пунктів, найбільш відкритими є саме опитані з 
Тернопільської області (33,3%), дещо менше – із Волинської області (23,8%), а найнижче – із 
Рівненської області (цей показник становить лише 4,8%).  
 

Вирішувати проблеми локального рівня та залучати інші громадські об’єднання з їхнього 
населеного пункту схильні переважно жінки (38,6% проти 26,3% чоловіків), вікові групи «18-26» 
та «45-53» років (45,7% та 40,9% відповідно проти 18,2% вікової групи «36-44» – 18,2%, що є 
найменшим показником серед усіх). Дещо інша тенденція простежується серед тих, хто вирішує 
локальні проблеми громади у співпраці з ГО з інших населених пунктів. Так, майже втричі більше 
ініціативу проявляють жінки (27,1% проти 10,0% чоловіків). У віковому вимірі це особи від «45-
53» (31,8%) та 54 років + (30,8%) проти 12,2% «27-35 років» та 9,1% «36-44 років». Така вікова 
специфіка може засвідчувати те, що старші вікові категорії вважають, що громадські активісти з 
інших громад мають кращий досвід вирішення проблем, тоді як молодші вікові категорії готові 
до власних «fuck up» як можливостей для здобуття кращого досвіду.  
 

Такий рівень кооперації може свідчити про необізнаність мешканців про діяльність інших 
громадських об’єднань, небажання спільно працювати, конфлікт інтересів або ж відсутність 
якісних інструментів взаємодії, що спонукає до пошуку платформи, яка могла б набути функцій 
консолідатора. 
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Інтеракційні мережі між населеними пунктами:  
досвід співпраці громадських активістів із Західного регіону України 

 

 
 
Загалом 23,5% ініціатив у Західному регіоні України мають власні осередки у інших населених 
пунктах країни, а 7,0% з них є безпосередніми ініціативами, які діють як філії від інших осередків.  
 
Ми запропонували громадським активістам зазначити населені пункти, де розташовані 
ініціативи у громадському секторі, з якими вони взаємодіють. Частота зазначених міст була 
поділена на загальну кількість зв’язків. Відповідно до результатів опитування, визначено зв’язок 
між населеними пунктами у регіональному вимірі. Відзначимо, що на карті зображено ті 
громади, які громадські активісти згадували найчастіше. Одиничні згадки про громади 
позначені на мапі без вказаних підпису, даних та значення зв’язку між громадами.     
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«Поведінка — це дзеркало,  

у якому кожен показує свій лик».  

Й.-В. Ґете  
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У цьому розділі більш детально описано співпрацю громадських об’єднань з органами 

місцевого самоврядування. Загалом ця тема була полем дослідження в рамках якісного 

дослідження. Тож у цій частині звіту буде відображено цитати, думки та висновки за 

результатами фокус-групових дискусій із активістами із Західного регіону України. 

 

 
 
 
Синергія зусиль може забезпечити ефективний результат розвитку суспільства. Органи 
місцевого самоврядування (далі – ОМС) та громадські ініціативи – діада системи, які можуть 
впливати, змінювати, діяти, моніторити та забезпечувати суспільний порядок у громаді, що 
породить здорове громадянське суспільство.  
 
Протягом останніх двох років для досягнення цілей громадських об’єднань активісти найбільше 

надавали перевагу у співпраці з мешканцями (73,0%). Втішним є той факт, що більше як 

половина активістів співпрацюють з органами місцевого самоврядування з їхніх населених 

пунктів (59,2%). Водночас кожен п’ятий має співпрацю з органами місцевого самоврядування з 

інших населених пунктів (19,2%). 

 

Так, чоловіки частіше взаємодіють з ОМС з їхнього населеного пункту, ніж жінки (52,2% проти 

47,8%), активісти віком від «27-25 років» та «18-26 років», «36-44 років» (34,4% та 21,2% кожен). 

Найвищий рівень співпраці з ОМС спостерігається у Львівській області (37,8%), вдвічі менший у 

Івано-Франківській (16,7%), а найменший – у Волинській та Чернівецькій областях (5,6% кожен). 

А ось у співпраці з ОМС надають перевагу найбільше ті, чиє ГО офіційно зареєстроване у період 

«1991-1999 рр.» (71,4%), дещо менше «2009-2017рр.» (61,5%).  

 

Щодо співпраці з ОМС з інших населених пунктів, то найвищий рівень зацікавленості мають 

жінки, ніж чоловіки (51,7% проти 48,3%), а також активісти віком «27-35років» та «45-53 років» 

(31% кожен). У регіональному вимірі це переважно громадські активісти із Львівської (34,5%) та 

Закарпатської (24,1%) областей5.  

 
77% громадських активістів безпосередньо комунікували з органами місцевого 
самоврядування. Так, майже кожен шостий (16,5%) звертався до ОМС хоча би один раз в 
тиждень,  кожен п’ятий (19,1%) – один раз в місяць, а кожен третій (28,7%) – щокварталу. Серед 
них близько 41,9% задоволені рівнем комунікації з ОМС, а 16,3% – незадоволені. Найбільший 
рівень задоволення комунікацією спостерігаємо серед опитаних із Чернівецької (63,6%) та 
Закарпатської (55,6%) областей, а найнижчий – із Івано-Франківської та Тернопільської областей 
(27,8% кожна). 
 

                                                           
5 Відбір випадків серед тих, хто вказав про співпрацю з органами місцевого самоврядування з ОМС їхнього та іншого населених пунктів 

ІV частина 

Взаємодія із органами місцевого самоврядування 
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Загалом 38,2% опитаних вважають, що ОМС не враховує думку громадських активістів під час 
прийняття суспільно важливих рішень. Водночас 38,8% вважають, що ОМС враховують частково 
думку громадських активістів у прийнятті рішень. Парадоксально, але у регіональному вимірі 
саме опитані з Чернівецької області – 57,1% (з них 9,5% – ніколи не враховують, 47,6% – скоріше 
не враховують) найбільше з усіх  нарікають на низький рівень врахування думки активістів під 
час прийняття рішень органами місцевого самоврядування. Дещо нижче, проте значимо, такої 
думки притримуються активісти із Івано-Франківської та Тернопільської областей – 50,0% 
кожна.  

 
 

52,0% опитаних зазначили, що їхнє громадське об’єднання не мало досвіду напрацювання 
стратегій з ОМС, водночас 12,5% опитаних знають про те, що інші ГО з їхнього населеного пункту 
мали такий досвід. Найменш стратегічно працюють з ОМС громадські активісти із 
зареєстрованих неурядових організацій (50,0%), а також благодійних організацій (44%).  
 

Згідно з результатами дослідження, є 3 основні інструменти, які використовують громадські 

активісти у співпраці з ОМС: особисте звернення (77,8%) та співпраця з конкретно визначеними 

особами (працівниками органів місцевого самоврядування, депутатами – 68,4%). Ці ж 

інструменти, на думку активістів, є найбільш ефективними, але відсоток розподілу різниться: 

першу сходинку посідає співпраця з конкретно визначеними особами (63,2%), другу – особисте 

звернення (59,6%). Найменш ефективними мешканці вважають такі способи комунікації як 

громадські слухання та експертизи, загальні збори мешканців. Серед іншого опитані вказали 

листування або ж публічні дописи у соціальних Інтернет-мережах. Такий розподіл свідчить про 

те, що громадським активістам легше комунікувати з владою персонально для уникнення 

бюрократичних процедур та пришвидшення процесу вирішення проблем.  

 

12% 26% 39% 15% 2% 6%

Оцінка врахування думки громадських активістів 
під час прийняття рішень ОМС

1 - Ніколи не враховують 2 3 4 5 - Завжди враховують Важко відповісти

8% 9%
15% 15%

25% 27%

44% 44% 45%

68%
78%

2% 4% 9% 9% 4% 10%

33%

14%
18%

63%
60%
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Громадські активісти, мережуйтеся! 

Особисте звернення є ефективним інструментом комунікації із владою на місцях для 

громадських активістів із Волинської (79%), Івано-Франківської (62%) та Львівської (56%) 

областей. Що цікаво, лише опитані з Івано-Франківської області віднесли моніторинг публічної 

інформації, відкритих даних у трійку лідерів ефективних інструментів комунікації (показник 

сягнув позначки 33% на 100% шкалі).  

 
ТОП 3 ефективних інструментів комунікації між ГО та ОМС: регіональний вимір 

Волинська область  Закарпатська область 
 

Івано-Франківська область 

79% Особисте звернення  68% 
Робота з окремим 
представником 

 62% Особисте звернення 

62% 
Робота з окремим 
представником ОМС 

 47% Особисте звернення  57% 
Робота з окремим 
представником ОМС 

21% 
Запит на публічну 
інформацію 

 42% 
Запит на публічну 
інформацію 

 33% 
Моніторинг публічної 
інформації 

 

Львівська область 
 

Рівненська область 
 

Тернопільська область 

56% Особисте звернення  56% 
Робота з окремим 
представником ОМС 

 59% 
Робота з окремим 
представником ОМС 

56% 
Робота з окремим 
представником ОМС 

 50% Особисте звернення  59% Особисте звернення 

28% 
Запит на публічну 
інформацію 

 35% 
Запит на публічну 
інформацію 

 33% 
Запит на публічну 
інформацію 

 

  Чернівецька область   

   56% 
Робота з окремим 
представником ОМС 

   

   50% Особисте звернення    

   35% 
Запит на публічну 
інформацію 

   

 

 

 

 

Сайт органів місцевого самоврядування є одним із найважливіших інструментів комунікації 

мешканців та влади. Його наповненість, актуальність та доступність повинні бути зрозумілими, 

вчасними та актуальними.  

 

Лише 61,8% опитаних використовують офіційний сайт органів 

місцевого самоврядування. Такий невисокий показник 

використання сайту є ознакою, з одного боку, певних проблем у 

наповненості самого сайту, з іншого боку, – низьким рівнем 

активності самих активістів у пошуку відкритих даних.  

 

Найвищий показник використання сайту є серед активістів Рівненської області (81,8%), а 

найменший – Волинської області (38,1%). Серед тих, хто використовував сайт, загальна оцінка 

інформаційного наповнення сайту ОМС становить 3,20 із 5 можливих. У регіональному зрізі 

найвищий показник у Львівській області – 3,49, а найнижчий – у Рівненській (2,64; з огляду на 

Функціонування сайту органів місцевого самоврядування 

62% 
використовують сайт 

ОМС 
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Громадські активісти, мережуйтеся! 

те, що активісти цієї області найчастіше використовують офіційний сайт ОМС, то зауважень у них 

виникає значно більше, ніж у інших).  

 

Для активістів сайт ОМС є основним джерелом поінформованості про прийняті рішення, ухвали 

тощо (75,5%), а також про новини громади (62,8%). На третьому місці активісти зацікавлені 

інформацією про розподіл бюджетних коштів. Що цікаво, лише кожен сьомий (14,9%) 

переглядає опитування на сайті (що може свідчити не лише про їхню неактуальність, але й 

відсутність як таку), а кожен дев’ятий (11,7%) – діяльність ЦНАП (з результатів фокус-груп 

активісти не асоціюють ЦНАП з діяльністю органів місцевого самоврядування). 

 
Що ж варто змінити? Однією з найбільш спільних проблем у регіонах є несвоєчасно висвітлена 

інформація для мешканців. Активісти із Волинської області хочуть мати більш доступний, 

інформаційний сайт ОМС, із Закарпатської – актуальну інформацію, кращу роботу електронних 

петицій, зворотній зв'язок від державних службовців  (наявність актуальних e-mail), із Івано-

Франківської – покращення інтерфейсу сайту, а також мати прозору та оперативну інформацію, 

із Львівської – доступ до своєчасної інформації, відкритих даних. Активісти із Рівненської області 

незадоволені складним дизайном, відсутністю актуальної інформації про рішення сесії, 

відсутністю окремих розділів (для петицій, проблем у місті тощо), із Тернопільської – 

ускладненим дизайном, несистематичним оновленням інформації, відсутністю інформацією 

про співпрацю з різними зацікавленими установами, із Чернівецької – низькою кількістю  

е-послуг, відсутністю фінансової звітності, некоректністю звітів комунальних установ тощо.  
 

 

Центри надання адміністративних послуг є якісною метаморфозою на шляху реформи 

децентралізації, бо наближає послуги до громадян, підвищує рівень надання послуг як таких та 

покращує якість сервісу обслуговування. 85,5% громадських активістів вказали, що у їхній 

громаді функціонує ЦНАП. Близько 5,9% зазначили, що не знають про наявність ЦНАП у їхній 

громаді.  

 

Упродовж останнього року 64,6% звертались до ЦНАП, з них три чверті (77,4%) є задоволеними 

якістю наданих послуг, а 12,0% – незадоволеними. Найчастіше у ЦНАП звертаються активісти із 

Івано-Франківської (63,6%) та Львівської (66,7%) областей. Щодо діяльності ЦНАП, то серед тих, 

хто вказав, що звертався до них, найбільш незадоволеними є громадські активісти із 

Закарпатської (23,1%) та Львівської (20,0%) областей. 

 

2,64 2,80 3,00 3,00
3,33 3,47 3,49

Оцінка інформаційного наповнення сайту ОМС: регіональний зріз 

Центри надання адміністративних послуг 
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Незадоволення щодо діяльності ЦНАП у регіонах є досить подібними. Так, активісти з 

Волинської області висловили побажання щодо збільшення е-послуг, із Закарпатської – 

збільшення е-послуг, покращення компетентності працівників та оновлення приміщень, із 

Івано-Франківської – збільшення е-послуг, збільшення кваліфікованих працівників, зменшення 

корупційних випадків та своєчасності у вирішенні питань, із Львівської – зменшення черг, 

покращення компетентності та ввічливості працівників та швидкості вирішення питань, із 

Рівненської – збільшення послуг, покращення поінформованості мешканців про діяльність 

ЦНАП та прийняття рішень на місцях, із Тернопільської – обізнаності працівників законодавства 

та швидкості вирішення питань, із Чернівецької – збільшення поінформованості про роботу 

ЦНАП та покращення компетентності, відповідальності працівників.  

 
 

 
 

 

49,3%  опитаних мали досвід реалізації проектів спільно 

з ОМС. Переважно проектну діяльність здійснюють ті, 

хто працює у Think-tank та благодійних фондах. Це 

свідчить про те, що для цих установ більшою мірою 

характерна тимчасова взаємодія, яка у короткотривалій 

перспективі досягає очікуваних результатів.  

 

Жінки дещо частіше (51,4%), ніж чоловіки (48,8%), реалізовують проекти спільно з ОМС. Вікова 

категорія «45-53 роки» найчастіше з усіх – 54,5% – бере участь у проектах спільно з ОМС, а 

найменше – вікова категорія «18-26 роки» – 42,9%. Найчастіше реалізовували проекти спільно 

з ОМС громадські активісти із Рівненської області (76,2%), а найменше – із Чернівецької (31,8%).  

 

З 2014 року в країні здійснюється реформа децентралізації. З цього періоду громадські активісти 

у Західній Україні масово працюють над організацією толок (24,3%), підвищення рівня 

поінформованості про реформу децентралізації (21,7%) та у сфері поводження з побутовими 

відходами (збирання, перевезення, зберігання, оброблення відходів тощо – 19,1%).  Також 

активісти дбають про благоустрій у громаді (лавки, ліхтарі, сквери, парки тощо – 17,1%) та 

залучення інвестицій до населеного пункту, де вони проживають (15,8%).  

 

Трійка проблем над якими громадські активісти працюють спільно з ОМС є ж такою, проте в 

іншій послідовності. Так, кожне п’яте ГО працює з ОМС над підвищення рівня поінформованості 

про реформу децентралізації та у сфері поводження з побутовими відходами (20,4% кожен), а 

також над організацією толок (19,7%). Що цікаво, встановлення, будівництво дитячих 

майданчиків частіше відбувається у співпраці з ОМС, ніж самостійно ГО (11,8% проти 8,6%), а 

також впровадження енергоефективних заходів – 6,6% проти 4,6%. Водночас громадським 

активістам значно краще працювати самостійно у сфері залучення інвестицій (15,8% проти 

10,5%), а також у сприянні працевлаштування зацікавлених осіб (10,5% проти 6,6%).  

 

Варто відзначити, що діяльність громадських активістів із ОМС у сфері децентралізації можна 

віднести до «м’яких проектів». Так, можна припустити, що влада не зацікавлена у співпраці з 

Чи можлива проектна діяльність між громадськими об’єднаннями та органами місцевого 
самоврядування у Західному регіоні України 

49% 

реалізовували  проект  
спільно з ОМС 
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громадськими активістами. Проте, результати фокус-груп продемонстрували, що часом 

громадські активісти, нарікаючи на владу, не рефлексують на власну діяльність, не вміють 

шукати оптимальних сценаріїв налагодження комунікації або ж способу вирішення проблеми у 

співпраці із представниками ОМС.  
 

Вид діяльності 

З 2014 року 
громадське 
об’єднання  

працює над …  
Так, % 

З 2014 року 
громадське 

об’єднання працює 
спільно з ОМС над …, 

Так, % 

Організація масових толок серед мешканців 24,3% 19,7% 

Ознайомлення людей з принципами реформи  
про децентралізацію 21,7% 20,4% 

Діяльність у сфері поводження з побутовими відходами 
(збирання, перевезення, зберігання, оброблення відходів тощо) 19,1% 20,4% 

Ремонтуємо, дбаємо про благоустрій парків, скверів тощо 
(лавки, смітники, ліхтарі тощо) 17,1% 16,4% 

Залучаємо інвестиції у населений пункт мого проживання 15,8% 10,5% 

Покращення умови працевлаштування для зацікавлених осіб 10,5% 6,6% 

Покращення умов, благоустрою у школах 9,9% 8,6% 

Встановлення, реконструкція дитячих майданчиків 8,6% 11,8% 

Будівництво, ремонт дитячих садочків 7,9% 5,3% 

Збільшення безпеки у нічний, денний час 7,9% 7,2% 

Покращення благоустрою для маломобільних верств населення 7,2% 8,6% 

Встановлення, реконструкція спортивних майданчиків 6,6% 3,9% 

Виготовлення, популяризація та продаж українських виробів 6,6% 6,6% 

Ремонту доріг, тротуарів, пішохідних зон тощо 5,9% 0,7% 
Див. примітка6 

Щодо організації масових толок, то найбільш активною є Рівненська область (36,4%), а також 

Львівська (23,8%) та Чернівецька (22,7%) області. Загалом Рівненська область є серед лідерів у 

підвищенні рівня поінформованості серед мешканців громади про реформу децентралізації 

(28,6%). Проте цей показник є досить невисоким та характерний лише для третини громадських 

об’єднань. Можна припустити, що це впливає на загальний рівень обізнаності українців про 

основні принципи у сфері децентралізації. Щодо поводжень з відходами, то фіксуємо 3 регіони-

лідери: Івано-Франківська (33,3%), Львівська та Чернівецька області – 22,7% кожна.  

 

Відповідно до результатів якісного дослідження, найбільшою проблемою співпраці з ОМС та 

громадськими об’єднаннями є нерозуміння сторін своїх вимог та потреб. Громадські активісти 

нарікають, що влада не розуміє їхніх запитів, а також є некомпетентною щодо своїх 

повноважень. Водночас є такі громадські активісти, які визнають, що часом самі громадські 

організації не можуть конструктивно представити свої результати напрацювання та знайти 

важіль впливу на владу. Це призводить до дискомунікації та упереджених ставлень влади до 

ГО, ГО до влади.  

 
 

                                                           
6 До уваги читачів подано перелік усіх видів діяльності, які набрали більше ніж 5% 
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«В нас проблема у міській раді, що приходять одні й ті самі люди. Це не завжди 

проблема для всіх там. У нас, наприклад, є деякі люди, які реально тримаються будь-

якої плати. Це була Партія регіонів чи це вже постмайданівська влада. (нечутно). Ці 

люди у міській раді, вони вцепилися і все, вони при будь-якій владі комфортно себе 

почувають. Як щось може змінитися, якщо ця людина весь час товчеться в тому самому 

середовищі? Вона пристосуванець. Якби було так, що відбули скільки в нас там в 

Міській раді, чотири роки?», – представник Волинської області   
 

 

 

«Так само як для громадської організації влада буде завжди партнером 

незалежно від того, що вона думає, так і для влади громадські організації 

завжди будуть партнером і додатковим ресурсом. Хто це усвідомлює, 

той дуже ефективно це використовує і спрямовує. Це залежить від якості 

тих осіб, які працюють з тієї сторони, і цієї»,  – 

представниця із Івано-Франківської області  

 

 

« Якщо говорити про класичну модель співпраці, потрійного кільця, 

то у таких містах, як Рівне, такі ситуації виникають дуже часто, бо 

немає тієї налагодженої мережі співпраці. Немає якоїсь інституції 

прямої, де дійсно проводилася б перевірка тих ідей, які активісти 

пропонують, і щоб вони могли якимось чином брати участь у потоці 

інформації і розподілу тих ресурсів», –  

представник із Рівненської області 

 

 

«Але я у своїй роботі 19 років. Варто сказати, що треба просто вміти 

працювати з владою, треба працювати професійно, влада нас повинна 

сприймати як професіоналів, які не просто прийшли покричати, а ведуть 

конструктивну бесіду. Владу потрібно сприймати і тоді влада сприймає 

тебе як партнера. Треба навчитися налагоджувати партнерські 

відносини, а не якісь контра відносини», –  

представниця із Закарпатської області  

 

 

Загалом у діяльності громадських об’єднань спільно з органами місцевими самоврядуваннями є 2 сторони однієї 

медалі: з одного боку, влада допомагає громадським об’єднанням ресурсно (матеріально, організаційно, технічно 

тощо), з іншого боку – влада на місцях може не виконувати своїх обіцянок, зловживати та маніпулювати, впливати 

на думку громадськості. Тож основне завдання полягає у тому, щоб вміти знаходити компроміс, адже органи 

місцевого самоврядування, як і громадські об’єднання, представляють громадські інтереси, а тому – працюють на 

благо громадськості.  
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ДОДАТКИ 

 

Індекси екосистем громадських об’єднань у Західній Україні: регіональний зріз 
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