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ВСТУП 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У широкому розумінні до організацій громадянського суспільства (далі – 
ОГС) можна віднести громадські організації, благодійні фонди, бізнес-
асоціації, органи самоорганізації населення, профспілки, організації робото-
давців, релігійні організації, ініціативні групи громадян.  
 
Діяльність ОГС охоплює велике коло соціальних питань, тому вони є ефек-
тивними партнерами держави в розв’язанні суспільних проблем: 
• проведення консультацій та вироблення ефективних рішень; 
• надання громадянам соціальних послуг, за які не береться бізнес через їх 

низьку прибутковість; 
• поширення благодійництва; 
• здійснення громадського контролю у боротьбі з корупцією. 

 
В Україні фінансування ОГС забезпечують переважно місцеві благодійники 
та іноземні донори (75-85%). Обсяг їх підтримки за умов фінансової кризи 
стрімко скорочується, що заважає виконанню статутних завдань організацій.  
 
Річний бюджет пересічної української громадської організації становить бли-
зько 50-60 тисяч грн. З цієї суми лише 2-3% припадає на державне фінансу-
вання. За цим показником Україна близька до Філіппін, Пакистану та Кенії. 
До прикладу, річний бюджет пересічної ОГС у країнах Східної Європи – чле-
нах ЄС еквівалентний 560-670 тисяч грн. При цьому держава формує 40-60% 
цієї суми.  
 
Без запровадження ефективної системи державного фінансування ініціатив 
ОГС розвиток громадянського суспільства і його партнерство з державою у 
розв’язанні актуальних суспільних проблем практично неможливі.  
 



Державне фінансування організацій громадянського суспільства 

6                                                        УНЦПД 

Головні проблеми  
наявної системи державного фінансування ОГС 
 
Недостатнє фінансування 

 
У 2009 році загальна видаткова частина бюджету становила 274,2 млрд грн, 
на підтримку деяких ОГС спрямували близько 151,6 млн грн, тобто лише 
0,06% цього бюджету. У країнах Східної Європи витрачають на підтримку 
проектів ОГС приблизно 2-3% видаткової частини державного бюджету.  
 
Дискримінація більшості видів громадських організацій  
 
Лише 12 із 65 центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) фінансують 
окремі категорії ОГС. На державну підтримку можуть сподіватися всеукраїн-
ські громадські організації інвалідів, молоді та дітей, чорнобильців, творчі 
спілки, організації національних меншин, спортивні федерації.  
 
Важливо зауважити, що не передбачено жодного фінансування діяльності 
правозахисних, екологічних, моніторингових ОГС. 
 
Непрозорий розподіл бюджетних коштів 
 
Тільки три органи виконавчої влади (Міністерство сім’ї, молоді та спорту, 
Міністерство праці та соціальної політики та Державний комітет телебачення 
на радіомовлення) розподіляють кошти на конкурсних прозорих засадах.  
 
Але, скажімо, Мінсім'ямолодьспорту з 10 млн грн, отриманих у 2009 році для 
підтримки молодіжних організацій, на конкурсній основі розподілило лише  
5 млн грн, спрямування решти коштів відбувалося непрозоро, без публічних 
конкурсів, у "ручному режимі".  
 
Непрозорість та обтяжливість процедур державних закупівель  
 
У 2009 році лише три організації (або менше 0,004%) із зареєстрованих в 
Україні ОГС стали переможцями тендерів у рамках державних закупівель на 
суму 2,96 млн грн. Це непропорційно мала кількість порівняно з бізнес-
компаніями, близько 26 тисяч з яких (або майже 5% зареєстрованих підпри-
ємств) одержали понад 100 млрд грн державних коштів. 
 
При тому громадську організацію "Інститут соціально-економічних страте-
гій", що отримала від Державної навчально-наукової установи "Академія фі-
нансового управління" 2,36 млн грн, не можна знайти за наведеною адресою 
та жодним із зазначених телефонів.  
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Відсутність достатньої кількості конкурсних програм фінансування 
проектів 
 
Тільки 8 із 25 міст обласних центрів мають такі програми фінансування ОГС, 
а саме: міські ради Одеси, Чернівців, Києва, Хмельницького, Миколаєва, 
Львова, Харкова, Чернігова, Полтави. 
 
Шляхи вирішення проблем 
 
Групою громадських організацій (Український незалежний центр політичних 
досліджень, Мережа розвитку європейського права, Фундація регіональних 
ініціатив, Лабораторія законодавчих ініціатив)1 було проаналізовано практику 
державного фінансування проектів ОГС на конкурсних та позаконкурсних 
засадах. Розглянуто акти уряду і міністерств, які затверджують умови конкур-
сів проектів для ОГС, порядок їх фінансування і виконання, контролю та оці-
нки; проаналізовано правове регулювання державних закупівель консульта-
ційних та експертних послуг у ОГС в Україні. Було вивчено практику прове-
дення державних закупівель і участь у них ОГС. 
 
Було підготовлено Білу книгу реформування системи державної фінансо-
вої підтримки діяльності ОГС. Документ пропонує систему заходів із за-
провадження "європейської" моделі фінансування ОГС, яка передбачає: 
• переважно конкурсне фінансування діяльності ОГС; 
• проведення конкурсів проектів для всіх типів ОГС; 
• можливість отримання фінансування на адміністративні витрати; 
• створення Національного фонду розвитку громадянського суспільства; 
• спрощені процедури державних закупівель послуг і робіт для ОГС. 
 
Для досягнення цього ми пропонуємо такі першочергові кроки: 
• ухвалити постанову Кабінету Міністрів України (далі – КМУ) "Про за-

твердження порядку державної фінансової підтримки діяльності громад-
ських організацій", яка запровадить загальні правила проведення конкур-
сів проектів для всіх органів виконавчої влади; 

• внести зміни до Закону України "Про здійснення державних закупівель" 
(№ 2289 від 01.06.2010 року), якими усунути дискримінаційні обмеження 
для громадських організацій брати участь у тендерних процедурах; 

• внести зміни до Бюджетного кодексу України і розширити перелік гро-
мадських організацій, яким надано право на отримання державної фінан-
сової підтримки; 

                                                           
1 Експерти цих організацій здійснювали діяльність в рамках проекту "Об’єднуємося заради 
реформ (UNITER)", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та 
виконується Pact, Inc. 
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• внести зміни до Закону України "Про державні цільові програми", якими 
передбачити необхідність залучення ОГС до виконання заходів у межах 
державних цільових програм; 

• створити державний Національний фонд розвитку громадянського су-
спільства, який би проводив щорічні конкурси проектів на підтримку роз-
витку громадянського суспільства. До складу правління фонду залучити 
представників ОГС; 

• розробити Методичні рекомендації для органів виконавчої влади щодо 
кращих практик державної підтримки діяльності ОГС. 

 
Запровадження європейської моделі державного фінансування діяльності ОГС 
дасть можливість: 
• залучити додаткові ресурси до розв’язання суспільно важливих проблем 

та/або скоротити відповідні бюджетні витрати; 
• збільшити ефективність і прозорість використання державних коштів на 

підтримку діяльності ОГС;  
• контролювати та оцінювати результати державного фінансування ОГС; 
• збільшити кількість ОГС, які отримають доступ до державного фінансу-

вання; 
• підтримувати найкращі найбільш актуальні проекти ОГС та зменшити 

рівень корупції в цій сфері; 
• забезпечити фінансову основу для розвитку громадянського суспільства в 

Україні. 
 
Сподіваємося, що ця публікація допоможе представникам органів публічної 
влади та ОГС запровадити нові ефективні моделі державного фінансування 
проектів і діяльності НУО на користь громадян України. 
 

 
 

Максим Лациба, 
Український незалежний центр  

політичних досліджень 
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Реформування системи державного  
фінансування ОГС в Україні 
 

БІЛА КНИГА2 
 
 
 
 
РЕЗЮМЕ 
 
Розробка та уточнення цього документа спрямовані на визначення конкретних 
проблем у сфері державного фінансування ОГС в Україні та пропозицій щодо 
їх ефективного розв’язання. 
 
ПЕРЕДМОВА 
 
Організації громадянського суспільства в Україні намагаються стати партне-
рами держави в розв’язанні численних соціальних проблем, забезпечити до-
ступ громадян до нових послуг та видів діяльності.  
 
Становленню ефективного партнерства перешкоджають, однак, об’єктивні і 
суб’єктивні чинники, головними з яких є надто вузьке розуміння функцій 
ОГС, відсутність або неефективність правового регулювання, а також брак 
системної державної політики у сфері фінансування ОГС в Україні. 
 
I. ОПИС ПРОБЛЕМ 
 
1. Державне фінансування ОГС в Україні  

є кількісно неадекватним 
У 2009 році заплановані прямі витрати на фінансування ОГС у Державному 
бюджеті становили 151,6 млн грн, або менше 0,06% загальних бюджетних ви-
трат. Порівняно зі 177,2 млн грн у 2008 році та з урахуванням індексу інфляції 
це означає зменшення державного фінансування ОГС приблизно на 25%. 
 
Частка прямого державного фінансування в доходах зареєстрованих в Україні 
ОГС становила у 2008 році близько 5,3%, що у 8-10 разів менше, ніж у централь-
ноєвропейських країнах, як-от в Угорщині, Чехії, Естонії (43-52% доходів ОГС).  
 

                                                           
2 Підготовлено групою експертів у складі М. Лациби, А. Красносільської, О. Віннікова,  
О. Солонтая, Д. Ковриженка. 
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За умов фінансової кризи та скорочення фінансування проектів і послуг ОГС з 
боку іноземних та приватних донорів наявний кількісний обсяг державного 
фінансування ОГС в Україні не може бути адекватним засобом сприяння роз-
витку громадянського суспільства і забезпечення соціальних та інших важли-
вих послуг для громадян. 
 
 
2. Цілі та критерії державного фінансування ОГС в Україні 

невизначені 
Через відсутність визначених законом чи актом КМУ загальних цілей або кри-
теріїв державного фінансування ОГС органи виконавчої влади встановлюють 
їх самостійно та без належної координації. 
 
Відсутня незалежна експертиза цілей та пріоритетів державного фінансування 
ОГС, у тому числі тих, що отримують пряме фінансування з Державного бю-
джету, у зв’язку з чим оцінити практичні результати такого фінансування не-
можливо. 
 
Критерії оцінки та відбору проектів ОГС встановлюються безсистемно та не-
прозоро, немає відповідних єдиних державних методик. 
 
Не проводиться аналіз корупційних ризиків, а також відсутні норми щодо ре-
гулювання конфлікту інтересів. Наприклад, у конкурсних комісіях органів 
виконавчої влади часто беруть участь представники саме тих організацій, які 
подають заявки на державне фінансування. 
 
Основним критерієм часто залишаються формальні ознаки (як-от час або міс-
це реєстрації ОГС, територіальний статус організації, членство у певних наці-
ональних чи міжнародних об’єднаннях), а не кількість та якість послуг. Окре-
мі організації отримують дотації без жодної прив’язки до наданих ними по-
слуг, як бюджетні установи. Так, понад 44% суми прямого державного фінан-
сування ОГС у бюджеті 2009 року асигновано лише восьми організаціям. 
 
 
3. Процедури державного фінансування ОГС в Україні  

непрозорі 
Лише 9 із 65 ЦОВВ та 14 із 465 міст проводили у 2009 році конкурси в рамках 
державного фінансування ОГС. 
 
Ухвалення рішень про визначення переможців конкурсів чи державних заку-
півель часто ґрунтується на довільних або випадкових критеріях, яким відпо-
відає незначна кількість заявників чи навіть лише одна організація. 
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4. Умови участі ОГС у державних закупівлях  
надмірно обтяжливі 

У 2009 році лише три організації (або менше 0,004%) із зареєстрованих в 
Україні ОГС стали переможцями тендерів у рамках державних закупівель на 
суму 2,96 млн грн. Це непропорційно мала кількість порівняно з бізнес-
компаніями, близько 26 тисяч з яких (або майже 5% зареєстрованих підпри-
ємств) одержали понад 100 млрд грн державних коштів. 
 
ОГС практично не мають можливості надати необхідні фінансові гарантії та 
інше забезпечення для участі в тендерах і виконання контрактів, яке й не має 
практичного значення для закупівлі їхніх послуг. Утім, вимоги щодо оподат-
кування нерозподіленого прибутку, непоширення на ОГС дії законодавства 
про банкрутство, а також пряма заборона одержання кредитів для деяких ОГС 
обмежують їх доступ до ресурсів, потрібних для надання зазначеного забез-
печення (банківських гарантій, кредитів, порук, наявності вільних обігових 
коштів). 
 
Розмір власних внесків з огляду на наведені вище вимоги законодавства та-
кож надмірно обтяжливий для більшості ОГС (сягає 40% кошторису). 
 
Участь ОГС у процедурах державних закупівель може призвести до втрати 
ними ознаки неприбутковості, оскаржити яку в судовому порядку проблема-
тично. Так, для визнання органами податкової служби "основної діяльності" 
ОГС важливим є критерій ціни їх послуг, яка наразі має регулюватися держа-
вою або бути нижчою за звичайну.  
 
Законодавство України нечітко регулює порядок одержання ОГС ліцензій та 
інших державних дозволів. Наприклад, до скасування вимог про ліцензування 
соціальних послуг адміністративні суди відмовляли в задоволенні позовів 
ОГС на підставі того, що закон "Про об’єднання громадян" нібито не перед-
бачає права безпосередньо надавати такі послуги. Водночас таке ліцензування 
не вимагається від бюджетних установ. 
 
Відсутність індексації ціни договорів (інфляція, валютні коливання тощо) 
призводить до непередбачуваних витрат ОГС-виконавців. 
 
Оскарження результатів закупівель часто стає інструментом недобросовісної 
конкуренції та призводить до відстрочення державного фінансування без ура-
хування понесених виконавцями витрат та укладених договорів з третіми осо-
бами. 
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5. Доступ до інформації про державне фінансування ОГС  
обмежений 

Анкетування та інші вибіркові дослідження серед ОГС вказують на система-
тичні порушення порядку доступу до інформації про державне фінансування. 
Річні плани державних закупівель розміщуються на десятках розрізнених сай-
тів; пошук інформації на веб-порталі державних закупівель також ускладне-
ний. Інформація про державні закупівлі до 100 тисяч грн та про окремі проце-
дури (запит цінових пропозицій, закупівля в одного учасника тощо) не публі-
кується. 
 
Акти законодавства України зазнають частих і безсистемних змін. Замовники 
і виконавці погано розуміють їх зміст та постійно звертаються за додатковими 
роз’ясненнями. 
 
Представники ОГС часто наголошують на формальному характері конкурсів і 
тендерів, переможці яких відомі наперед. Наприклад, деякі ОГС неодноразово 
стають переможцями конкурсів чи тендерів, які проводить той самий орган 
виконавчої влади. 
 
Відсутні вимоги щодо обов’язкових публічних звітів про результати проектів 
ОГС, які повністю або частково фінансувалися за державні кошти. 
 
6. Державне фінансування ОГС нестабільне 
У 2009 році фактичне державне фінансування становило, як правило, до 50% 
запланованих бюджетних асигнувань ОГС, що пояснюється загальним бю-
джетним дефіцитом та ускладненими процедурами Державного казначейства.  
 
Переважно фінансуються лише так звані "захищені" статті витрат (заробітна 
плата, харчування учасників заходів тощо), а інші погоджені витрати ОГС 
відшкодовуються вибірково та зі значними затримками. 
 
Навіть часткові авансові платежі в рамках державного фінансування жорстко 
обмежені, що змушує ОГС постійно шукати додаткові джерела фінансування 
для покриття необхідних витрат, у тому числі у разі затримки платежів Дер-
жавного казначейства. 
 
Ускладнені процедури підготовки та виконання бюджетів різних рівнів зали-
шають обмежений час для фактичного державного асигнування ОГС, як пра-
вило, до 1-4 місяців наприкінці року. Часто державне фінансування надається 
на строк менше одного місяця. 
 
Майже немає практики державного фінансування ОГС у рамках кількох бю-
джетних років. Відсутність середньо- і довгострокового бюджетного плану-
вання та часті зміни пріоритетів державного фінансування у рамках окремих 
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органів виконавчої влади та державних програм не дозволяють ОГС ефектив-
но планувати свою діяльність.  
 
Нестабільність державного фінансування обмежує також можливості органів 
місцевого самоврядування щодо фінансування проектів та послуг ОГС кош-
том власних доходів. 
 
7. Державна політика щодо опосередкованого фінансування 

ОГС відсутня 
В Україні інформація про благодійні заходи та соціальні послуги не визнаєть-
ся соціальною рекламою, а отже, не звільняється від оподаткування. 
 
За винятком громадських організацій у сфері культури та мистецтв, організа-
цій ветеранів та інвалідів, усі ОГС повинні брати участь у конкурсах на право 
оренди державного та комунального майна. Організації громадянського сус-
пільства, які стали переможцями конкурсів проектів, не мають права на орен-
ду приміщень, необхідних для їх діяльності, без проведення додаткового кон-
курсу. 
 
Не впроваджено державні програми підготовки та сертифікації волонтерів, які 
на довгостроковій основі надають соціальні та інші суспільно корисні послуги. 
 
Вартість соціальних послуг, окрім наданих бюджетними установами, включа-
ється до оподаткованого доходу громадян. 
 
Відсутні механізми "нормативного фінансування" соціальних послуг: одержу-
вачі цих послуг мають право самостійно обирати постачальників конкретних 
послуг, витрати яких відшкодовуються з бюджету в рамках державних соці-
альних стандартів або певної граничної суми в розрахунку на одиницю послуг 
чи кожного одержувача (у тому числі з використанням ваучерів та інших каз-
начейських зобов’язань). 
 
II. ЦІЛІ, ПРИНЦИПИ ТА СТАНДАРТИ РЕФОРМУВАННЯ 

ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ФІНАНСУВАННЯ ОГС 
 
Сучасний підхід, який монополізує надання соціальних та інших суспільно 
важливих послуг за бюджетними установами, демонструє щоразу більшу не-
ефективність.  
 
Так, попри значні бюджетні витрати на медикаменти і заклади охорони здо-
ров’я, Україна у 2009 році посіла 13-е місце у світі за рівнем смертності, між 
Сомалі і Зімбабве (Молдова – 46-е, Грузія – 68-е, Казахстан – 73-є). Проте на-
віть закон про обов’язкове медичне страхування досі не ухвалено, і перспек-
тиви швидкого поліпшення ситуації малоймовірні. 
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Це вимагає, як мінімум, значного підвищення державного фінансування про-
філактичної та реабілітаційної діяльності, якою займаються численні ОГС, а 
також стимулювання приватної благодійності у сфері лікування громадян. 
 
Також досі не затверджено стандарти соціальних послуг, що дозволяє надалі 
фінансувати утримання мережі бюджетних установ замість надання конкрет-
них послуг. 
 
Тому пропонуються такі основні пріоритети реформування державної політи-
ки у сфері державного фінансування ОГС: 
1) децентралізація, орієнтація на потреби громад та окремих цільових груп; 
2) участь громадськості у визначенні цілей державного фінансування; 
3) забезпечення рівності ОГС перед законом та захисту конкуренції; 
4) прозорість і спрощення процедур конкурсів та протидія корупції; 
5) диверсифікація форм державного фінансування; 
6) запровадження системи оцінки ефективності державного фінансування ОГС. 
 
III. ПРОПОНОВАНІ РІШЕННЯ 
 
У сфері цілей та критеріїв державного фінансування ОГС: 
1) затвердити загальні цілі та критерії державного фінансування ОГС актом 
КМУ, якщо такі цілі чи критерії не встановлено окремими державними цільо-
вими програмами; 
 
2) затвердити середньо- і довгострокові індикатори фінансування ОГС (зміни 
частки такого фінансування в загальних видатках бюджету, в доходах ОГС 
тощо) для розробки державного бюджету; ці індикатори можуть бути реко-
мендованими також для органів місцевого самоврядування при розробці міс-
цевих бюджетів; 
 
3) затвердити актом КМУ єдину методику визначення пріоритетів державного 
фінансування ОГС органами виконавчої влади, яка, зокрема, встановить 
обов’язкову незалежну експертизу цілей та пріоритетів державного фінансу-
вання ОГС; 
 
4) визначити порядок запобігання конфлікту інтересів щодо державного фі-
нансування ОГС органами виконавчої влади; 
 
5) скасувати додаткові наступні дозволи для здійснення Державним казначей-
ством погоджених виплат ОГС у розмірі, що не перевищує певну суму, визна-
чену актом КМУ (наприклад, 25 тисяч грн);  
 
6) визнати пріоритетність конкурсних процедур державного фінансування 
ОГС та встановити в законі чіткі критерії і порядок часткового фінансування 
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статутної діяльності ОГС на позаконкурсних засадах (як-от для громадських 
організацій у сфері культури та мистецтв); 
 
7) розробити державну цільову програму сприяння розвитку громадянського 
суспільства, в рамках якої передбачити створення і довгострокове фінансу-
вання національного фонду для підтримки інституційного розвитку громадян-
ського суспільства (наприклад, надання довгострокових позик на виконання 
проектів ОГС; фінансова допомога у виконанні державних та/або міжнарод-
них програм; оцінка ефективності та наукові дослідження з питань розвитку 
громадянського суспільства; консультування з реалізації проектів ОГС; допо-
мога у підготовці волонтерів та інших фахівців); 
 
8) визнати обов’язковою публічну звітність ОГС, які одержали пряме держав-
не фінансування в розмірі, що перевищує певну суму, визначену актом КМУ 
(наприклад, 200 тисяч грн протягом календарного року). 
 
У сфері державних закупівель послуг ОГС:  
1) визнати в законах про відповідні ОГС їх право здійснювати господарську 
діяльність без мети одержання та розподілу прибутку; 
 
2) забезпечити обов’язкове розміщення та зручний пошук на веб-порталі дер-
жавних закупівель річних планів; 
 
3) запровадити три процедури державних закупівель послуг: малі закупівлі 
(до 100 тисяч грн); закупівлі за спрощеними процедурами (до 400 тисяч грн); 
закупівлі за тендерними процедурами; 
 
4) визначити в законі вичерпний перелік документів, які учасники малих за-
купівель або закупівель за спрощеними процедурами можуть подавати на ви-
могу замовників для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям; 
 
5) замінити процедуру закупівлі в одного учасника процедурою переговорів 
замовника з декількома учасниками на визначених законом підставах (у тому 
числі, якщо надійшла кількість заявок, менша за необхідну, або жодна заявка 
не надійшла, або жодна заявка не відповідає кваліфікаційним вимогам) з 
обов’язковим інформуванням Антимонопольного комітету та Міністерства 
економіки про застосування цієї процедури; 
 
6) визначити в законі або акті КМУ принципи та порядок проведення малих 
закупівель (до 100 тисяч грн) та доступу до інформації про їх результати; зок-
рема, умови малих закупівель можуть визначатися актами замовників, якщо 
задовольняють принципам прозорості, рівності учасників, добросовісної кон-
куренції, заборони дискримінації та повторних закупівель у тих самих учас-
ників; 
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7) більш чітко визначити механізми запобігання конфлікту інтересів у сфері 
державних закупівель; 
 
8) визнати обов’язковим незалежний аудит ОГС, які одержали державне фі-
нансування в розмірі, що перевищує певну суму, визначену актом КМУ (на-
приклад, 400 тисяч грн протягом календарного року); 
 
9) поширити санкції за порушення процедур державних закупівель на учасни-
ків, у тому числі штрафів, розмір яких встановлюється пропорційно до ціни 
договору про державні закупівлі, але не нижче суми, визначеної законом (у 
тому числі для малих закупівель); 
 
10) скасувати вимоги щодо забезпечення участі в процедурах закупівель по-
слуг за бюджетні кошти, а також забезпечення виконання контрактів, якщо 
учасники закупівель на суму до 400 тисяч грн відповідають кваліфікаційним 
критеріям чи пройшли прозорий кваліфікаційний відбір; 
 
11) узгодити між собою строки звернення із скаргами на порушення у сфері 
державних закупівель, строки розгляду таких скарг і строки укладання дого-
ворів про закупівлю так, щоб до підписання договору про закупівлю подання і 
розгляд скарг (у тому числі й судовий) були завершені; передбачити 
обов’язковість розгляду скарг замовниками (рішення яких можуть бути оскар-
жені до Антимонопольного комітету); визначити вимоги до членів адмініст-
ративної колегії Антимонопольного комітету, які б забезпечували їх професі-
оналізм та неупередженість при розгляді скарг. 
 
У сфері державного фінансування конкурсів проектів ОГС:  
1) визначити актом КМУ єдиний для органів виконавчої влади порядок про-
ведення та оцінки ефективності конкурсів проектів ОГС; 
2) встановити вимоги щодо публічного оголошення конкурсів проектів ОГС 
та інформації про цілі конкурсів, обмеження права участі, строки і порядок 
розгляду проектів, критерії визначення переможців конкурсу; 
3) скасувати обмеження щодо права ОГС на участь у конкурсах, що не 
пов’язані з їх спроможністю до виконання проектів та ґрунтуються на статусі 
організацій (територіальний статус, місце і час реєстрації тощо); 
4) визначити вичерпний перелік документів, які учасники конкурсів проектів 
ОГС мають подавати до визнання їх перемоги у конкурсі; 
5) визначити особливості фінансування довгострокових або повторних проектів; 
6) затвердити порядок запобігання конфлікту інтересів у сфері фінансування 
проектів ОГС (у тому числі щодо участі пов’язаних осіб учасників у конкурс-
них комісіях); 
7) упорядкувати процедури звітності ОГС про виконання проектів; 
8) визнати обов’язковим розміщення інформації про результати проектів. 
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У сфері непрямого державного фінансування ОГС:  
1) затвердити порядок оцінки потреб одержувачів щодо окремих соціальних 
послуг, на підставі якої визначаються нормативні засади державного фінансу-
вання таких послуг, за обов’язкового залучення до визначення такого порядку 
громадськості та ОГС; 
2) затвердити актом КМУ перелік соціальних послуг, оплата яких відбуваєть-
ся на нормативних засадах одержувачами цих послуг (ваучери, інші казначей-
ські зобов’язання); 
3) визначити критерії та порядок державних перевірок та публічної звітності 
суб’єктів усіх форм власності та підпорядкування, що надають соціальні по-
слуги, які включено до переліку; 
4) визнати право органів місцевого самоврядування встановлювати додаткові 
послуги, що можуть фінансуватися на нормативних засадах з власних надхо-
джень місцевих бюджетів; 
5) визнати інформацію про благодійні заходи та соціальні послуги соціальною 
рекламою та звільнити її від податку на рекламу; 
6) визнати право ОГС, що надають соціальні послуги, на оренду державного 
та комунального майна без обов’язкової участі в конкурсах, або передбачити 
відшкодування їх витрат на оренду державного та комунального майна в умо-
вах конкурсів проектів чи актах, що регулюють державне фінансування ОГС 
на нормативних засадах; 
7) виключити вартість соціальних послуг, що фінансуються на нормативних 
засадах, з оподаткованого доходу фізичних осіб. 
 
IV. ПРОПОНОВАНІ ЗАХОДИ 
 
1) розробити та ухвалити законопроект про внесення змін до Бюджетного ко-
дексу України, яким передбачити визначення терміна "державна фінансова 
підтримка громадських організацій" та розширити перелік громадських орга-
нізацій, яким надано право на отримання державної фінансової підтримки;  
 
2) розробити та ухвалити законопроект про внесення змін до закону "Про 
державні цільові програми", яким передбачити необхідність залучення ОГС 
до виконання заходів у межах державних цільових програм;  
 
3) розробити і затвердити постанову КМУ, що визначатиме: 
- загальні цілі та критерії державного фінансування ОГС, крім визначених 
державними цільовими програмами; 

- порядок визначення пріоритетів державного фінансування ОГС органами 
виконавчої влади та процедури обов’язкового залучення ОГС та консульта-
цій з громадськістю до визначення пріоритетів державного фінансування 
ОГС органами виконавчої влади; 
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- порядок проведення органами виконавчої влади конкурсів проектів ОГС; 
- граничні суми прямого державного фінансування, які потребують обов’яз-
кової публічної звітності та незалежного аудиту ОГС. 

 
4) розробити та затвердити актом КМУ порядок запобігання конфлікту інте-
ресів щодо державного фінансування ОГС органами виконавчої влади; 
 
5) затвердити актом Кабміну перелік соціальних послуг, державне фінансу-
вання яких відбувається на нормативних засадах, а також порядок такого фі-
нансування; 
 
6) розробити законопроект про внесення змін до закону України "Про здійс-
нення державних закупівель" з урахуванням зазначених вище пропозицій і 
забезпечення відповідності законодавству Європейського Союзу про державні 
закупівлі; 
 
7) розробити проект державної цільової програми сприяння розвитку грома-
дянського суспільства, в рамках якої передбачити створення і довгострокове 
фінансування Національного фонду розвитку громадянського суспільства; 
 
8) розробити законопроект про внесення змін до законів України "Про соці-
альні послуги", "Про рекламу", "Про податок з доходів фізичних осіб", "Про 
об’єднання громадян", а також "Про оренду державного майна" з урахуванням 
визначених вище пропозицій. 
 
V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 
1) підвищення ефективності та прозорості використання бюджетних коштів 

у сфері фінансування ОГС; 
2) можливість скорочення бюджетних витрат на певні суспільно корисні 

послуги і проекти завдяки залученню додаткових ресурсів ОГС (іноземне 
та приватне фінансування, участь волонтерів, кращі практики та методи, 
конкурентні ціни); 

3) зростання кількості та якості суспільно корисних послуг, які надають 
ОГС, а також забезпечення більшої стабільності надання таких послуг; 

4) інституційний розвиток ОГС та зменшення їх залежності від окремих іно-
земних та приватних донорів, підвищення їх прозорості та підзвітності; 

5) збільшення довіри громадськості до державних органів та ОГС унаслідок 
скорочення корупційних ризиків та інших зловживань. 
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Аналіз системи та механізмів  
державної фінансової підтримки ОГС 

 
Олександр Солонтай, Інститут політичної освіти 

 
Аналіз того, як здійснюється правове забезпечення державних конкурсів соціальних 
проектів та пряме фінансування ОГС, є вкрай необхідним та актуальним з огляду на 
зменшення бюджетного фінансування. Підтвердженням цього є також необхідність 
оптимізації видатків бюджетної сфери та потреба подальшого розширення контак-
тів між громадськістю та державними органами влади. В умовах складних економіч-
них процесів роль громадськості може набувати провідного значення у багатьох сфе-
рах суспільного життя. Саме ОГС є важливими та найбільш ефективними посередни-
ками, надавачами послуг, організаторами заходів та здійснювачами проектів. 
 
Система інструментів державного фінансування ОГС 
 
Станом на 2010 рік, як і у попередні роки, в Україні створено розгалужений, 
проте безсистемний механізм співпраці з НУО щодо фінансової підтримки (те 
саме стосується фінансової участі у здійсненні заходів та проектів за рахунок 
коштів державного бюджету). Сьогоднішні правила передбачають одночасно 
як конкурсні, так і позаконкурсні механізми співпраці громадських організа-
цій з міністерствами, причому варто наголосити на такому: 
1. Для більшості ОГС в Україні недоступними є всі наявні механізми фінансу-
вання, оскільки існує поділ ОГС за "певними специфікаціями" залежно від 
міністерства. 

2. Більшість урядових органів здійснює співпрацю з ОГС з огляду на статус 
організації (передусім – "всеукраїнський"), а не на оцінку реального впливу 
організації, тим самим зменшується потенційна конкуренція саме між гро-
мадськими організаціями. 

3. Значна частина коштів з Державного бюджету витрачається на фінансуван-
ня діяльності керівних органів ОГС, і лише менша частина спрямовується 
на здійснення заходів та проектів. 

 
Для комплексного дослідження державної фінансової підтримки ОГС ми про-
вели детальний аналіз наявних нормативно-правових актів на предмет вияв-
лення всіх форм співпраці з ОГС, і саме фінансові аспекти виокремили в на-
шому аналітичному звіті. В ході аналізу ми вивчили нормативно-правові базу, 
частину інформації ми отримали з офіційних відповідей на наші письмові зве-
рнення до керівників ЦОВВ, а також з особистого спілкування з представни-
ками ЦОВВ і ОГС.  
 
В Україні склалася своєрідна, відмінна від усіх інших країн, система фінансо-
вої підтримки ОГС. При порівнянні систем фінансування виявляється, що всі 
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основні інструменти фінансування, які використовують у світі, наявні і в 
українській системі: 
1. Субсидії – форма державного фінансування, спрямована на підтримку дія-
льності ОГС у цілому, а не на конкретні проекти. В Україні субсидії отри-
мують зазвичай лише певні громадські організації, наприклад ветеранські. 

2. Гранти – розподіл державних коштів на конкурсних засадах відповідно до 
визначених пріоритетів. Система проведення конкурсів достатньо нова для 
України, але нині вже 3 державні програми мають конкурсні основи для ви-
значення переможців фінансової підтримки. 

3. Соціальні контракти (як і в інших країнах, в Україні найбільш поширеним є 
застосування контрактної форми у галузі соціальної політики, приміром, 
для громадських організацій інвалідів). 

4. Державні закупівлі робіт і послуг. 
5. Участь у заходах органів влади представників ОГС та власне цих організацій. 
 
Щодо останнього інструменту, то зазначимо, що не існує жодних описаних та 
затверджених правил "участі ОГС" чи специфічних форм співпраці для влади і 
ОГС. Наприклад, є органи влади, які надають площу в межах свого приміщення 
для ОГС (кабінет, окреме приміщення або крило в будівлі) без жодних доку-
ментів про оренду на довгостроковій основі. Такі "дивіденди" ОГС можуть 
отримувати завдяки добрим приватним відносинам з керівниками органу влади  
 
Щодо короткострокових заходів, то спостерігається безсистемна поведінка 
керівників, які не дотримуються жодних правових чи етичних норм. Одні ор-
гани влади надають певним представникам ОГС техніку, транспорт, кімнати, 
зали, холи, прес-клуби тощо для проведення заходів безкоштовно, а деякі інші 
органи влади повністю закриті для співпраці з ОГС. Можна говорити про на-
явну політику розподілу ОГС на "своїх" та "чужих", до того ж відомо, що де-
які органи влади встановлюють різні суми плати для ОГС за використання 
майна, бюджетних установ та підприємств тощо. 
 
Крім того, "участь ОГС" виражається в отриманні фінансових дивідендів від 
співпраці з органами влади у ході виконання поточної діяльності обох або 
однієї з сторін. Підрахувати суму такої підтримки неможливо, адже по звітних 
документах усе це відображено як діяльність органів влади. Наприклад, орган 
влади організовує поїздку під час святкування якоїсь визначної дати на пев-
ний урочистий захід. Наближена ОГС (представник організації), яка має добрі 
відносини з органом влади, отримує більше половини місць в автобусі, а ор-
ган влади звітує, що представники громадськості взяли участь у святкуванні і 
відзначенні заходу (хоча реально були присутні кілька осіб, а більшість ОГС 
навіть не знали про таку можливість). Згідно з офіційними паперами транс-
порт було замовлено органами влади, або ж він належав владі. Отже, ОГС 
використовують ресурси, у тому числі фінансові, багатьох органів влади, з 
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керівниками яких мають добрі та довірливі відносини, для виконання статут-
них цілей та поточних планів. 
 
Модель фінансування ОГС на державному та місцевому рівнях 
 
Схематично системи фінансування ОГС на загальнодержавному та місцевому 
рівнях зображені на Схемі 1 та Схемі 2. На цих двох рівнях ОГС мають мож-
ливості одержати пряме фінансування. У деяких органах місцевого самовря-
дування існують також конкурси, але немає єдиного механізму підтримки і 
розгляду проектів ОГС. Разом із тим, сьогодні вже є характерні риси, властиві 
обох рівням, на базі яких формується українська модель фінансування ОГС. 
 
На загальнодержавному рівні вся система фінансування бюджетних видатків, 
зокрема і тих, що спрямовуються для фінансової підтримки ОГС, визначаєть-
ся Верховною Радою України. Парламент здійснює це через прийняття Бю-
джетного кодексу, інших законів, у тому числі щорічного Закону України 
"Про Державний бюджет". Загалом Верховна Рада України встановлює пра-
вила фінансової підтримки ОГС, а також можливі розміри підтримки органа-
ми місцевого самоврядування (визначає обсяг коштів, які залишаються у роз-
порядженні органів місцевої влади, та затверджує розрахунки щодо того, чи 
будуть враховуватися фінансові відносини між ОГС і місцевим самовряду-
ванням у формулах міжбюджетних відносин). Законом України "Про Держав-
ний бюджет" Верховна Рада України щороку визначає конкретні суми фінан-
сової підтримки ОГС на загальнодержавному рівні. 
 
Разом із тим, у більшості випадків Верховна Рада не визначає конкретних ОГС 
та сум їх державної фінансової підтримки, натомість встановлює види організа-
цій. Аналогічно система діє і на місцевому рівні, коли лише в деяких випадках 
місцеві ради називають конкретні ОГС, яким планує надавати підтримку. Варто 
зауважити, що на рівні парламенту кожного року визначається близько 10 ОГС 
різної сфери діяльності, а на рівні місцевої ради – у середньому від 2 до 20 кон-
кретних організацій, залежно від регіону та фінансових можливостей. 
 
Як на загальнодержавному, так і на місцевому рівні органи виконавчої влади 
самостійно визначають порядок і обсяг фінансової підтримки тих чи інших 
ОГС та зазвичай уникають при цьому конкурсних процедур. 
 
Також характерним для "української моделі" є те, що лише подеколи органи 
влади ухвалюють рішення про підтримку тих чи інших організацій цілісно. 
Практика свідчить, що подібне рішення ухвалюється найчастіше підрозділом 
уряду, а останній лише затверджує порядок здійснення фінансування. На міс-
цевому рівні аналогічна ситуація – визначення конкретного одержувача під-
тримки з числа ОГС, як правило, визначає управління або відділ виконавчого 
органу влади. 
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Також характерними для обох рівнів є наявність фактично третьої сторони-
посередника – Державного казначейства. В умовах українського бюджетного 
дефіциту 2008-2010 років казначейство виступає також регулятором фінансо-
вої підтримки і виконує дві головні функції: перевірку документів ОГС під 
час здійснення фінансування та визначення пріоритетності отримання коштів 
за тими чи іншими статтями, виходячи, зокрема, з поняття "захищених" ста-
тей бюджету. 
 
Правові підстави для здійснення фінансування ОГС 
До головних правових документів щодо забезпечення організації державних 
конкурсів соціальних проектів та прямого фінансування діяльності, проектів 
для ОГС відносимо: 
- нормативно-правові документи, що регулюють діяльність ОГС; 
- нормативно-правові документи стосовно державних бюджетів (у тому числі 
Бюджетний кодекс) та державних цільових програм; 

- нормативно-правові акти, що регулюють порядки використання коштів, пе-
редбачених Державним бюджетом та державними цільовими програмами;  

- нормативно-правові документи, які регулюють процедури організації дер-
жавних конкурсів соціальних проектів та прямого фінансування діяльності і 
проектів для ОГС. 

 
У чинному законодавстві України відсутні чітко визначені окремі особливості 
чи невідповідності здійснення фінансування, фінансової підтримки проектів 
громадських організацій. Хоча загалом законодавство передбачає можливості 
цього у базовому законі: "держава затверджує перелік всеукраїнських громад-
ських організацій, яким надає матеріальну допомогу" (Закон України "Про 
об’єднання громадян"). Фактично закон встановлює обмеження щодо статусу 
громадських організацій (з урахуванням того, що існують три види статусів 
для громадських організацій), які можуть претендувати на "матеріальну до-
помогу". Очевидно, що під нею слід розуміти "субсидійну" або "статутну" 
підтримку з Державного бюджету. Закон визначає, що підтримку статутної 
діяльності громадська організація може отримати тільки у тому випадку, як-
що має всеукраїнський статус. У базовому законі відсутні записи щодо всіх 
інших форм підтримки громадських організацій як основного виду ОГС. 
 
Цю норму можна розуміти й так: держава надає матеріальну допомогу тим 
ОГС, діяльність яких необхідна для держави, причому відбувається це через 
механізм "затвердження". Таким чином, у базовій нормі закону закладено не-
обхідні підвалини для визначення пріоритетів співпраці держави та ОГС, а 
також основу для розвитку конкурсного механізму. 
 
Попри усталену практику спрощеного розуміння правового регулювання 
ОГС, зазначимо, що окрім Закону України "Про об’єднання громадян", в на-
шій державі діють декілька законів, які забезпечують правове регулювання 
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різних організацій. По суті, різні закони України регулюють діяльність різних 
ОГС (див. Таблицю 1), при цьому створюється система преференцій, в тому 
числі й щодо державного фінансування. 
 
Таблиця 1. Розподіл законів про ОГС за сферами регулювання 
 

Закони України Предмет регулювання 
"Про Товариство Червоного Хре-
ста України" 

Визначає діяльність гуманітарної громадської 
організації "Товариство Червоного Хреста Укра-
їни". 

"Про професійних творчих пра-
цівників та творчі спілки" 

Закріплює організаційні засади діяльності твор-
чих спілок у галузі культури та мистецтва. 

"Про соціальний і правовий за-
хист військовослужбовців та чле-
нів їх сімей" 

Встановлює особливості участі військовослуж-
бовців у громадських організаціях. 

"Про молодіжні та дитячі громад-
ські організації" 

Визначає аспекти діяльності молодіжних та ди-
тячих громадських організацій. 

"Про військовий обов'язок і вій-
ськову службу" 

Визначає аспекти діяльності "Товариства спри-
яння обороні України". 

"Про основи соціальної захище-
ності інвалідів в Україні" 

Визначає аспекти діяльності громадських орга-
нізацій інвалідів та спілок громадських органі-
зацій інвалідів. 

"Про статус ветеранів війни, га-
рантії їх соціального захисту" 

Регулює питання діяльності громадських органі-
зацій та інших об'єднань ветеранів війни. 

"Про статус ветеранів військової 
служби, ветеранів органів внут-
рішніх справ і деяких інших осіб 
та їх соціальний захист" 

Визначає аспекти створення громадських орга-
нізацій ветеранів військової служби, ветеранів 
органів внутрішніх справ, ветеранів податкової 
міліції, ветеранів державної пожежної охорони, 
ветеранів Державної кримінально-виконавчої 
служби України, ветеранів служби цивільного 
захисту, ветеранів Державної служби спеціаль-
ного зв'язку та захисту інформації України 

"Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслі-
док Чорнобильської катастрофи" 

Регулює окремі питання діяльності громадських 
організацій осіб, постраждалих унаслідок Чор-
нобильської катастрофи. 

"Про об’єднання громадян" Регулює всі інші аспекти діяльності громадських 
організацій та інших об’єднань громадян. 

 
Проте Бюджетний кодекс України визначає тільки три види ОГС, на які може 
виділятися державне фінансування: 
- державна підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів, які мають 
статус всеукраїнських; 

- державна підтримка молодіжних громадських організацій на виконання за-
гальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім'ї; 

- державна підтримка громадських організацій культури і мистецтва, що ма-
ють статус національних. 
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Разом із тим, здійснюється фінансування інших організацій, наприклад вете-
ранських, чорнобильських, попри відсутність зазначених записів у кодексі. 
При наданні фінансування органи влади керуються також іншими нормами 
кодексу та законами, що дозволяє здійснювати таке фінансування. 
 
Власне суми фінансової підтримки та пільгового оподаткування визначаються 
щороку окремо в законі про Держбюджет. Так, відповідно до Закону України 
"Про Державний бюджет України на 2009 рік" різноманітні міністерства та 
відомства одержали фінансування для здійснення співпраці з НУО України на 
різноманітних засадах. Проте державний бюджет відображає тільки невелику 
частину всієї заплутаної системи відносин, у тому числі фінансових, між гро-
мадським сектором в Україні та владою.  
 
Відповідно до щорічного Державного бюджету Кабмін протягом року ухва-
лює ряд нормативно-правових актів, які стають головним джерелом аналізу 
правового забезпечення співпраці ОГС та уряду. Зокрема, при затвердженні 
порядків використання коштів, які є в бюджеті, уряд визначає, окрім строків 
та правил авансових платежів та укладання договорів, статті видатків, на які 
можуть бути витрачені кошти. Джерелом правового аналізу є також ряд нор-
мативно-правових документів, які визначають правила та процедури фінансу-
вання за рахунок коштів Державного бюджету проектів, визначення яких 
здійснюється на конкурсній основі. У такому випадку ми маємо справу з до-
кументами довгострокового характеру. 
 
Важливо, що ЦОВВ мають досить значні повноваження щодо визначення 
практичних аспектів фінансової підтримки ОГС. Наразі відсутні будь-які уза-
гальнені правила, практики та форми документів; жоден ЦОВВ не займається 
розробкою єдиних норм, правил та стандартів щодо фінансування ОГС. З од-
ного боку, існує ряд вимог фінансового характеру і чимало різноманітних до-
кументів, про що докладніше йтиметься далі, а з іншого боку – в українській 
нормативно-правовій базі бракує змістовних критеріїв і вимог щодо моніто-
рингу та аналізу вже здійсненої діяльності. Очевидно, що назріла необхідність 
затвердження Кабміном єдиного положення про проведення конкурсів проек-
тів ОГС та визначення механізмів і порядку здійснення фінансування для всіх 
ЦОВВ. Причому такий документ, з метою підвищення ефективності викорис-
тання бюджетних коштів, повинен стимулювати застосування конкурсних 
механізмів. 
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Таблиця 2. Проведення конкурсів щодо фінансування ОГС,  
заходів та проектів 

 
 Міністерства та відомства,  

що здійснюють фінансування на 
позаконкурсній основі 

Міністерства та відомства,  
що здійснюють фінансування 

на конкурсній основі 
Правова 
підстава 

Міністерство культури і туризму 
України 
Міністерство охорони здоров’я 
Міністерство юстиції України 
Міністерство України з питань 
надзвичайних ситуацій та у спра-
вах захисту 
Міністерство України у справах 
сім’ї, молоді та спорту  
Державний комітет України у 
справах національностей та релігій 
Державний комітет України у 
справах ветеранів 

Міністерство праці та соціальної 
політики  
Міністерство України у справах 
сім’ї, молоді та спорту 
Державний комітет телебачення і 
радіомовлення України 

 
При здійсненні аналізу слід враховувати, що наявність конкурсних процедур у 
міністерстві чи іншому ЦОВВ не означає відмову від практики застосування 
позаконкурсних механізмів. Найбільш яскраво це виражено на прикладі Міні-
стерства у справах сім’ї, молоді та спорту, яке одночасно застосовує всі ін-
струменти підтримки ОГС, причому часто навіть для одних і тих самих орга-
нізацій. 
 
Але між конкурсними засадами різних ЦОВВ існують більш ніж суттєві від-
мінності. Порядок проведення конкурсів різними ЦОВВ детально проаналізо-
ваний у Таблиці 3. Крім того, конкурсні умови можуть змінюватися у різні 
роки, наприклад у 2009 році було переглянуто правила проведення конкурсів 
для молодіжних та дитячих громадських організацій. З порівняльним аналізом 
конкурсних умов можна ознайомитися у таблиці "Порядок проведення кон-
курсів проектів громадських організацій ЦОВВ України", яка міститься у 
Таблиці 3.  
 
Таким чином, правовими підставами для здійснення фінансування ОГС є:  
- Державний бюджет України; 
- акти КМУ; 
- акти ЦОВВ про визначення відповідних ОГС (на конкурсній та позакон-
курсній основах). 
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Планування та реалізація державних видатків  
на підтримку ОГС 
 
Загалом обсяг фінансування всіх видів ОГС у поточному році визначається 
політичною волею парламенту та сукупністю декількох факторів: 
1. Проект Державного бюджету подається парламенту урядом. У цьому про-
екті вже зазначено пропозиції урядовців щодо фінансування. Депутати мо-
жуть змінити запропоновані урядовцями цифри, хоча часто погоджуються з 
наведеними варіантами. 

2. Під час підготовки Державного бюджету уряд може проводити (на свій роз-
суд) консультації з громадськістю, експертами, представниками ОГС тощо 
стосовно сум та завдань фінансової підтримки ОГС у наступному бюджет-
ному періоді. 

3. У більшості випадків, враховуючи відсутність конкурсних механізмів, кош-
ти закладають у кошториси міністерств та інших ЦОВВ, беручи до уваги 
перелік наперед визначених організацій або груп ОГС, які будуть профінан-
совані. 

 
Таким чином, в Україні створено всі умови для тіньового лобізму представ-
никами ОГС державної фінансової підтримки. ОГС змушені вступати в пере-
говори з представниками влади, засвідчуючи цим політичну підтримку та ло-
яльність. 
 
Саме з цих причини в "українській моделі" фінансової підтримки ОГС бракує 
механізмів визначення пріоритетів та моніторингу реалізації. У більшості ор-
ганів влади визначення пріоритетів не застосовується взагалі, навіть за наяв-
ності конкурсних механізмів. А там, де пріоритети визначаються, це має ви-
нятково формальний і декларативний характер. Яскравою ілюстрацією цього 
є наказ Мінсім'ямолодьспорту про затвердження пріоритетів конкурсу на 2010 
рік, що містить 5 широких завдань за 26 напрямами, якими можна охопити всі 
можливі види (поточні проекти та заходи) діяльності молодіжних та дитячих 
громадських організацій. 
 
На загальнодержавному рівні у головному фінансовому законі на 2010 рік 
визначено: 
- суми фінансування для конкретних ОГС на 2010 рік; 
- обсяги фінансування конкретних видів ОГС на 2010 рік; 
- обсяги коштів для проведення конкурсів проектів між ОГС на 2010 рік; 
- суми фінансування заходів, які здійснюють урядові органи, але участь у 
реалізації яких можуть взяти ОГС.  

 
Отже, загалом аналіз Державного бюджету виявляє три основні напрями спів-
праці між НУО та урядом: 
- пряма фінансова підтримка конкретних інституцій громадянського суспільства; 
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- фінансування інституцій громадянського суспільства через спеціально ви-
значені механізми; 

- опосередкована і можлива участь через співпрацю з урядовими органами. 
 
Деталі формування кінцевої суми видатків на ОГС, зміни динаміки за роками 
по кожній з конкретних організацій чи напрямів фінансування за останні роки 
відображені в Таблиці 4 "Динаміка зміни фінансування ОГС за рахунок вида-
тків Державного бюджету України". 
 
Таблиця 4. Динаміка зміни фінансування за рахунок видатків  

Державного бюджету України 
 

 Державний бюджет України, тисяч грн 
Напрями  

фінансування 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Заходи всеукра-
їнського товари-
ства "Просвіта" 

3000 3000 3000 3000 3200 3200 

Фінансова під-
тримка творчих 
спілок у сфері 
культури і мис-
тецтва 

5811,1 6811,1 9311,1 9311,1 8648,9 9738 

у т.ч. фінансо-
ва підтримка 
Національної 
спілки письмен-
ників України 

1800 1800 2500 3000 2500 - 

Фінансова під-
тримка служб 
товариства 
Червоного Хре-
ста України, 
внесок до Між-
народної феде-
рації Товариств 
Червоного Хре-
ста та Червоно-
го Півмісяця 

18453,6 23566,6 32595 39903,3 46055,7 63510,9 

Заходи Україн-
ської Всесвіт-
ньої Координа-
ційної Ради 

600 400 428 457,13 1045,6 1045,6 

Заходи щодо 
відтворення 

2020 2500 2675 2675 1317,5 4531,6 

                                                           
3 Заходи щодо зміцнення зв'язків закордонних українців з Україною. 



Державне фінансування організацій громадянського суспільства 

  УНЦПД 38 

культури наці-
ональних мен-
шин та фінан-
сова підтримка 
газет мовами 
національних 
меншин 
Заходи з реалі-
зації Європей-
ської хартії 
регіональних 
мов та мов 
меншин 

900 900 963 963 96,3 1060 

Фінансова під-
тримка громад-
ських організа-
цій інвалідів 

14798 27110,3 40448,9 46690,8 37352,6 30897,5 

у т.ч. Конфеде-
рації громадсь-
ких організацій 
інвалідів України 

- 6000 - - - -  

у т.ч. на фінан-
сову підтримку 
підприємств і 
організацій 
невиробничої 
сфери Україн-
ського товари-
ства сліпих та 
Українського 
товариства 
глухих 

- - - - - 8080,2 

Підтримка гро-
мадських орга-
нізацій ветера-
нів та відвіду-
вання військо-
вих поховань і 
військових 
пам’ятників 

2469,1 2768,7 7007,5 9443 7456,4 11256,4 

Фінансова  
підтримка  
творчих спілок 
у сфері ЗМІ 

120 120 229,6 250 950 950 

Здійснення за-
ходів громадсь-
кими організа-

1000 1000 1000 1000 1000 1000 
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ціями з соціаль-
ного захисту 
громадян, які 
постраждали 
внаслідок Чор-
нобильської 
катастрофи 
("Союз Чорно-
биль України" 
та ін.) 
Заходи з підго-
товки та прове-
дення 23-го 
Конгресу Все-
світньої асоціа-
ції юристів 
України 

- - - - 1800 - 

Підтримка гро-
мадських орга-
нізацій фізкуль-
турно-спортив-
ного спряму-
вання 

10000 10450,1 14197,2 18450,1 16397,8 25284,7 

Підтримка мо-
лодіжних і ди-
тячих громадсь-
ких організацій 

11500 11500 12350 15350 5000 5000 

у т.ч. "Сузір’я" - 3000 - - - - 
Державна під-
тримка дитячих 
громадських 
організацій на 
виконання зага-
льнодержавних 
програм і захо-
дів стосовно 
дітей 

500 600 - - -  

Підготовка при-
зовників для 
Збройних Сил 
України та ін-
ших військових 
формувань То-
вариством 
сприяння обо-
роні України 

11606,1 - - - - - 



Державне фінансування організацій громадянського суспільства 

  УНЦПД 40 

Підготовка кур-
сантів льотних 
спеціалізацій 
для Збройних 
Сил України 
Харківським 
аероклубом 
Товариства 
сприяння обо-
роні України 

1300 2404,5 2700 2703,4 1290,5 - 

Реконструкція 
та технічне пе-
реоснащення 
Будинку кіно 
Національної 
спілки кінема-
тографістів 
України 

- - 1600 1600 - - 

Фінансова під-
тримка творчих 
спілок у сфері 
архітектури 

15 15 15 15 12 12 

Фінансова під-
тримка статут-
ної діяльності 
всеукраїнських 
асоціацій 

- - - - - 1000 

Фізкультурно-
спортивне това-
риство "Колос" 

6128,9 7436,4 78004 9773,3 9773,3 9420 

Фізкультурно-
спортивне това-
риство "Динамо" 

4313,7 5893,4 74005 16400,3 11063,5 18578,1 

Виконання захо-
дів з питань єв-
ропейської і єв-
роатлантичної 
інтеграції в інфо-
рмаційній сфері 

- 5200 5000 5000 500 1000 

ВСЬОГО: 94535,5 117676,1 148720,3 182118,4 152060,1 187565 
ДЕРЖАВНИЙ 
БЮДЖЕТ: 

117394610,1  140199363,7  174631522,2  253207875,1 267677383,5  323556204,7 

% (Державно-
го бюджету) 

0,08 0,084 0,085 0,072 0,057 0,058 

                                                           
4 Розвиток фізичної культури і спорту серед сільського населення. 
5 Розвиток фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохорон-
них органів. 
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Як видно із таблиці, попри більш ніж дворазове зростання Державного бю-
джету за останні 5 років, частка фінансування ОГС зменшилася, зокрема, з 
0,08 до 0,06%. З урахуванням того, що сума видатків на підтримку та фінан-
сування проектів ОГС і так незначна, показник у 0,02% виглядає суттєвим. 
Також варто врахувати, що передбачення фінансування і реальні фінансові 
надходження відрізняються для ОГС у бік зменшення. 
 
У 2009 році Верховна Рада визначила лише кілька організацій, які отримають 
пряму фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету. Зокрема, 
п'ять організацій одержали чітко визначені обсяги фінансування, з яких лише 
дві – на встановлені види діяльності (хоча одна із них має і "загальне фінансу-
вання"): 
- заходи всеукраїнського товариства "Просвіта" передбачені у сумі 3,2 млн 
грн (через Міністерство культури і туризму України); 

- фінансова підтримка служб товариства Червоного Хреста України та вне-
сок до Міжнародної федерації Товариств Червоного Хреста та Червоного 
Півмісяця – у сумі 46055,7 тисяч грн (через Міністерство охорони здоров’я); 

- фінансова підтримка творчих спілок у сфері культури і мистецтва – у сумі 
8648,9 тисяч грн, у тому числі 2,5 млн грн для фінансової підтримки Націо-
нальної спілки письменників України (через Міністерство культури і ту-
ризму України); 

- заходи з підготовки та проведення 23-го Конгресу Всесвітньої асоціації 
юристів України – у сумі 1,8 млн грн (через Міністерство юстиції України); 

- заходи Української Всесвітньої Координаційної Ради – у сумі 1045,6 ти-
сяч грн (через Державний комітет України у справах національностей та ре-
лігій). 

 
У 2010 році ситуація повторилася. 3 прямих записів у Державному бюджеті 
зникли Національна спілка письменників України, Всесвітня асоціація юристів 
України, Товариство сприяння обороні України, натомість з’явилися 3 нових 
записи, а саме: дві конкретні організації (УТОС та УТОГ) та новий "вид 
ОГС", зокрема "всеукраїнські асоціації", які курує Мінрегіонбуд. 
 
Зауважимо, що формулювання саме таким безпосереднім чином запису в 
Державному бюджеті дозволяє "Просвіті", Червоному Хресту України, Наці-
ональній Спілці письменників України та Українській Всесвітній Координа-
ційній Раді скорегувати протягом року заходи та діяльність, які підтримува-
тимуться за рахунок коштів Державного бюджету. Проте порядок викорис-
тання цих коштів все одно визначається відповідним ЦОВВ, наприклад, нака-
зом Міністерства культури і туризму України № 5 від 12.02.2007 року "Про 
порядок використання коштів Державного бюджету на здійснення заходів 
Всеукраїнського товариства "Просвіта". 
 



Державне фінансування організацій громадянського суспільства 

  УНЦПД 42 

Для інших ОГС фінансування може бути доступне через спеціально визначені 
міністерства та інші урядові ЦОВВ. Так, у Державному бюджеті знаходимо 
фінансування для: 
- Міністерства праці та соціальної політики, зокрема фінансова підтримка 
громадських організацій інвалідів передбачена у Державному бюджеті у 
сумі 30897,5 тисяч грн. 

- Державного комітету України у справах ветеранів, зокрема фінансова під-
тримка громадських організацій ветеранів та відвідування військових 
поховань і військових пам’ятників – у сумі 11256,4 тисяч грн. 

- Державного комітету телебачення і радіомовлення України, зокрема фінан-
сова підтримка творчих спілок у сфері ЗМІ – у сумі 950 тисяч грн.  

- Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту 
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, зокрема на здійснення 
заходів громадськими організаціями із соціального захисту громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, – у сумі  
1000 тисяч грн. 

- Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, зокрема фінансова 
підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивного спряму-
вання – у сумі 25284,7 тисяч грн, державна підтримка молодіжних і дитя-
чих громадських організацій на виконання загальнодержавних програм і 
заходів стосовно дітей, молоді, жінок і сім’ї – у сумі 5 млн грн. 

 
Під час здійснення органами державної влади повноважень, особливо при 
організації різноманітних заходів, в інституцій громадянського суспільства 
з’являється ще одна, фактично додаткова і опосередкована можливість, через 
співпрацю з урядовими органами мати підтримку, в тому числі фінансову. Це 
можливо у тому разі, якщо органи державної влади виступають розпорядни-
ками фінансових ресурсів для проведення тих чи інших заходів. Наприклад, 
детальне ознайомлення з Державним бюджетом 2010-го року виявляє наяв-
ність цього фінансування в таких органах: 
- Президент України. У Державному бюджеті передбачено виконання за-
гальнодержавних організаційних, інформаційно-аналітичних та науково-ме-
тодологічних заходів з питань європейської інтеграції у сумі 9,3 тисяч грн 
(у 2009 році – 0,7 млн грн) та надання науково-методичної та консультатив-
ної підтримки розвитку місцевого самоврядування в Україні у сумі  
1502,9 тисяч грн (у 2009 – 1502,9 тисяч грн); 

- Міністерство закордонних справ України. Передбачено заходи щодо під-
тримки зв’язків з українцями, які проживають за межами України, у сумі 
14100 тисяч грн (у 2009 – 100 тисяч грн, а також 1 млн грн на реалізацію 
Українським агентством міжнародного розвитку повноважень надання між-
народної технічної допомоги); 

- Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту. Заплановано 
здійснення заходів державної політики молоді, жінок та сім’ї у сумі 5,2 млн 
грн (у 2009-му – 5 млн грн), фінансова підтримка програм і заходів аерокос-
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мічного профілю серед дітей та молоді у сумі 3 млн грн (2009-го року –  
1,6 млн грн) та проведення заходів з неолімпійських видів спорту і масових 
заходів з фізичної культури у сумі 19636,8 тисяч грн (у 2009 році –  
18972,6 тисяч грн); 

- Державний комітет України у справах національностей та релігій. Пе-
редбачено "заходи щодо відтворення культури національних меншин та фі-
нансова підтримка газет мовами національних меншин" у сумі 4531,6 тисяч 
грн (2009-го року – 1317,5 тисяч грн), а також "заходи з реалізації Європей-
ської хартії регіональних мов та мов меншин" у сумі 1060 тисяч грн (у 2009 
році – 96,3 тисяч грн); 

- Державний комітет телебачення і радіомовлення України. Передбачено 
інформаційно-культурне забезпечення населення Криму щодо відродження 
та розвитку культур народів Криму в сумі 1047,8 тисяч грн (у 2009 році – 
945,1 тисяч грн), інформаційне та організаційне забезпечення участі Украї-
ни у міжнародних форумах, конференціях, виставках у сумі 1217 тисяч грн 
(у 2009 році – 740 тисяч грн) та виконання заходів з питань європейської і 
євроатлантичної інтеграції в інформаційній сфері у сумі 1000 тисяч грн (у 
2009 році – 500 тисяч грн); 

- Міністерство культури і туризму України. Заплановано здійснення кон-
цертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів і дер-
жавна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мисте-
цтва у сумі 37,547 млн грн (у 2009 році – 32,705 млн грн), заходи з відтво-
рення культури національних меншин у сумі 3,150 млн грн (2009-го року – 
0,15 млн грн), заходи з виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та 
молоді у сумі 5 млн грн та заходи щодо встановлення культурних зв'язків з 
українською діаспорою у сумі 20 млн грн. 

 
Узагальнені відомості щодо обсягів здійснення підтримки через такі інстру-
менти органів влади відсутні. З огляду на те, що немає описаних та затвер-
джених правил участі ОГС у поточній діяльності органів влади, неможливо 
оцінити рівень співпраці та величину фінансової прямої та опосередкованої 
підтримки. Інколи такі видатки можна відстежити через аналіз інших норма-
тивно-правових документів.  
 
До прикладу, аналіз Постанови КМУ від 19 квітня 2010 році № 317 "Про ви-
датки, пов'язані з проведенням святкування 65-ї річниці Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні 1941-1945 років" дає підстави стверджувати, що Міністерс-
тво фінансів здійснило перерахування Міністерству праці та соціальної полі-
тики до 23 квітня 2010 року коштів у сумі 2500 тисяч грн за окремою бюджет-
ною програмою КПКВК 2505040 "Заходи, пов'язані з проведенням святкуван-
ня 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні". Головним розпоряд-
ником цих бюджетних коштів було Мінпраці, а розпорядником бюджетних 
коштів нижчого рівня – Держкомветеранів.  
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Ці кошти були спрямовані, серед іншого, на здійснення видатків, пов'язаних з 
обслуговуванням урочистої зустрічі представників громадських організацій 
ветеранів (відшкодування витрат на проїзд, оплата вартості проживання та 
харчування). Видатки, пов'язані з відшкодуванням витрат на проїзд, добових 
витрат, оплатою вартості проживання та харчування, придбанням сувенірів, 
книжкової продукції та квітів, здійснюються у розмірах, визначених Мінпра-
ці. Тобто такі видатки є облікованими. 
 
Водночас цією ж постановою зазначені 2,5 млн грн з Державного бюджету 
були спрямовані також на оплату відряджень у межах України та за кордон 
членів офіційних українських делегацій із числа ветеранів війни та медичних 
працівників, що їх супроводжують (придбання квитків, страхових полісів, 
оплата вартості проживання, сплата зборів та оформлення візових документів, 
відшкодування добових витрат). До складу таких делегацій входили запропо-
новані тими ж ветеранськими організаціями представники, але доволі про-
блематично виділити окремі видатки і стверджувати, що це підтримка конк-
ретно взятої громадської організації ветеранів з числа існуючих. 
 
Варто звернути увагу, що наявні бюджетні рядки у Законі України "Про Дер-
жавний бюджет України на 2010 рік" щодо фінансування Міністерства закор-
донних справ України можуться означати у майбутньому появу прецедентів 
фінансування громадських організацій, зареєстрованих за межами України, 
подібно до того, як українським НУО звично отримувати різного роду під-
тримку від агентств розвиту інших країн. Тим більше, що сума підтримки у 
2010 році порівняно з минулим виросла у 140 разів. 
 
Порядок використання бюджетних коштів 
 
Чинні правові документи практичного характеру зазвичай є підзаконними 
нормативно-правовими актами, які ухвалюються з урахуванням існуючої сис-
теми законів та кодексів, а вже Кабмін своїми актами встановлює порядок 
фінансування діяльності тих чи інших категорій ОГС.  
 
Цими підзаконними актами фактично визначається, на що можуть бути ви-
трачені кошти по конкретній програмі. Якщо узагальнити, то кошти Держав-
ного бюджету спрямовуються на: 
- оплату праці; 
- оплату внесків міжнародним організаціям (Товариство Червоного Хреста); 
- оплату оренди приміщень та обладнання, комунальних послуг та оплати 
енергоносіїв; 

- оплату транспортних витрат, транспортних послуг та утримання транспорт-
них засобів; 

- придбання малоцінних, швидкозношувальних предметів, матеріалів, облад-
нання та інвентарю; 
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- поточний ремонт та технічне обслуговування обладнання; 
- обслуговування оргтехніки, встановлення і супроводження програмного за-
безпечення, обслуговування комп'ютерних програм, послуги з перезарядки 
картриджів, тонерів; 

- оплату банківських, юридичних, друкарських та поліграфічних послуг; 
- оплату участі у короткострокових семінарах, нарадах, нарадах-навчаннях; 
- оплату послуг зв'язку, поштового, телеграфного та телефонного зв'язку, еле-
ктронної пошти; 

- оплату проведення поточного ремонту; 
- страхування приміщень, забезпечення їх охорони, в тому числі обслугову-
вання охоронної та пожежної сигналізації; 

- оплату витрат, пов'язаних із забезпеченням функціонування установ громад-
ських організацій та спілок, діяльності та поліпшенням технічного стану 
приміщень; 

- організацію проведення масових заходів, змагань, забезпечення навчально-
тренувального процесу, організаційно-методичних та інших заходів, пов'я-
заних з реалізацією затверджених програм.  

 
Існує ряд постанов КМУ, які є чинними і діють більше року, а саме: 
1. Постанова КМУ від 25 липня 2002 року № 1062 "Про затвердження По-
рядку проведення конкурсу проектів програм, розроблених молодіжними, 
дитячими громадськими організаціями та їх спілками, стосовно дітей, мо-
лоді, жінок та сім'ї"; 

2. Постанова КМУ від 14 лютого 2007 року № 216 "Про затвердження По-
рядку використання коштів, передбачених у Державному бюджеті Мініс-
терству культури і туризму за деякими програмами"; 

3. Постанова КМУ від 27 лютого 2007 року № 295 "Про затвердження Поряд-
ку використання у 2007 році коштів, передбачених у Державному бюджеті 
для здійснення громадськими організаціями заходів щодо соціального захисту 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"; 

4. Постанова КМУ від 7 березня 2007 року № 409 "Про затвердження Поряд-
ку використання у 2007 році коштів, передбачених у Державному бюджеті 
для виконання заходів з питань європейської та євроатлантичної інтегра-
ції в інформаційній сфері"; 

5. Постанова КМУ від 7 березня 2007 року № 412 "Про затвердження Порядку 
використання у 2007 році коштів, передбачених у Державному бюджеті для 
фінансової підтримки творчих спілок у сфері засобів масової інформації"; 

6. Постанова КМУ від 26 березня 2008 року № 236 "Про затвердження По-
рядку використання у 2008 році коштів Державного бюджету для надання 
фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів"; 

7. Постанова КМУ від 2 квітня 2008 року № 285 "Про порядок використання 
у 2008 році коштів, передбачених у Державному бюджеті для надання фі-
нансової підтримки громадським організаціям ветеранів та відвідування 
військових поховань і військових пам'ятників"; 
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8. Постанова КМУ від 2 липня 2008 року № 594 "Про затвердження Держав-
ної цільової програми інформування громадськості з питань європейської 
інтеграції України на 2008-2011 роки"; 

9. Постанова КМУ від 30 жовтня 2008 року № 956 "Про затвердження По-
рядку проведення конкурсного відбору проектів і програм інформування 
громадськості з питань європейської інтеграції, розроблених громадськими 
організаціями". 

 
Також діє ряд наказів, наприклад: 
1. Наказ Міністерства культури і туризму України № 5 від 12.02.2007 року 

"Про порядок використання коштів Державного бюджету на здійснення 
заходів Всеукраїнського товариства "Просвіта"; 

2. Наказ Державного комітету України у справах національностей та релігій 
від 6 березня 2008 року № 19 "Про затвердження порядків використання 
коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 2008 рік Дер-
жавному комітету України у справах національностей та релігій за де-
якими бюджетними програмами" (зі змінами відповідно до Наказу № 34 від 
30.03.2009 року); 

3. Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 
19.02.2007 року № 60 "Про затвердження Порядку використання коштів 
Державного бюджету для фінансової підтримки творчих спілок у сфері 
архітектури". 

 
Як бачимо з самих назв постанов про порядок використання коштів, ці доку-
менти схвалювалися урядом як тимчасові і передбачалося, що вони стосува-
тимуться одного бюджетного року. Але на початку наступних бюджетних 
років по окремих порядках ухвалювалися постанови про внесення деяких 
уточнень та продовження строку дії. Крім того, відповідно до нових напрямів 
приймалися нові порядки або просто змінювалися попередні правила. Так, 
протягом минулого року було ухвалено 9 таких актів, а саме: 
1. Постанова КМУ від 14 січня 2009 року № 32 "Про порядок використання у 

2009 році коштів Державного бюджету, передбачених за деякими програ-
мами" (дана постанова, серед інших, продовжує дію цілого рядку постанов 
2007-2008 років); 

2. Постанова КМУ від 5 березня 2009 року № 163 "Про затвердження Поряд-
ку використання у 2009 році коштів, передбачених у Державному бюджеті 
для державної підтримки організації та проведення Всеукраїнським фіз-
культурно-спортивним товариством "Колос" роботи з розвитку фізичної 
культури і спорту серед сільського населення"; 

3. Постанова КМУ від 11 березня 2009 року № 210 "Про затвердження По-
рядку використання коштів, передбачених у Державному бюджеті для під-
тримки фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України на орга-
нізацію та проведення роботи з розвитку фізичної культури і спорту серед 
працівників і військовослужбовців правоохоронних органів"; 
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4. Постанова КМУ від 18 березня 2009 року № 229 "Про порядок використан-
ня у 2009 році коштів, передбачених у Державному бюджеті для виконання 
заходів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в інформа-
ційній сфері"; 

5. Постанова КМУ від 18 лютого 2009 року № 110 "Про порядок використан-
ня у 2009 році коштів, передбачених у Державному бюджеті для здійснен-
ня громадськими організаціями заходів щодо соціального захисту громадян, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"; 

6. Постанова КМУ від 25 лютого 2009 року № 138 "Про затвердження По-
рядку використання у 2009 році коштів, передбачених у Державному бю-
джеті для підготовки та проведення XXIII Конгресу Всесвітньої асоціації 
юристів"; 

7. Постанова КМУ від 5 березня 2009 року № 174 "Про затвердження Поряд-
ку використання у 2009 році коштів, передбачених у Державному бюджеті 
для державної підтримки молодіжних і дитячих громадських організацій 
на виконання загальнодержавних програм і проведення заходів стосовно 
дітей, молоді, жінок, сім'ї"; 

8. Постанова КМУ від 5 березня 2009 року № 165 "Про затвердження Поряд-
ку використання коштів, передбачених у Державному бюджеті для фінан-
сової підтримки громадських організацій фізкультурно-спортивного спря-
мування"; 

9. Постанова КМУ від 6 травня 2009 року № 435 "Про порядок використання 
у 2009 році коштів, передбачених у Державному бюджеті для здійснення 
заходів Українською всесвітньою координаційною радою". 

 
Таблиця 5. Розподіл нормативно-правових актів за сферами  

регулювання фінансування ОГС з Державного бюджету  
(на прикладі Держбюджету 2010 року) 

 
Напрями  

фінансування 
ЦОВВ Акт, який визначає порядок 

використання коштів 
Сума 

(тисяч 
грн) 

Заходи всеукраїн-
ського товариства 
"Просвіта" 

Наказ Міністерства культури і 
туризму України № 5 від 
12.02.2007 року "Про порядок 
використання коштів Держав-
ного бюджету на здійснення 
заходів Всеукраїнського това-
риства "Просвіта" 

3200 

Фінансова підтрим-
ка творчих спілок у 
сфері культури і 
мистецтва 

Міністерство 
культури і туриз-
му України 

Закон України "Про професій-
них творчих працівників та 
творчі спілки"; Постанова КМУ 
від 14 лютого 2007 року № 216 
"Про затвердження Порядку 
використання коштів, передба-

9738 
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чених у Державному бюджеті 
Міністерству культури і туриз-
му за деякими програмами" 

Фінансова підтрим-
ка служб товарист-
ва Червоного Хрес-
та України, внесок 
до Міжнародної 
федерації Това-
риств Червоного 
Хреста Червоного 
Півмісяця 

Міністерство охо-
рони здоров’я 

Закони України "Про Товарис-
тво Червоного Хреста України" 
та "Про ратифікацію Договору 
між Урядом України і Міжна-
родним Комітетом Червоного 
Хреста (МКЧХ) про відкриття 
Місії МКЧХ в Україні" та По-
станова КМУ від 13 вересня 
2002 року № 1371 "Про поря-
док участі центральних органів 
виконавчої влади у діяльності 
міжнародних організацій, чле-
ном яких є Україна" 

63510,9 

Заходи Української 
Всесвітньої Коор-
динаційної Ради 

Постанова КМУ від 6 травня 
2009 року № 435 "Про порядок 
використання у 2009 році кош-
тів, передбачених у Державно-
му бюджеті для здійснення 
заходів Українською всесвіт-
ньою координаційною радою" 

1045,6 

Заходи щодо від-
творення культури 
національних мен-
шин та фінансова 
підтримка газет 
мовами національ-
них меншин 

4531,6 

Заходи з реалізації 
Європейської хартії 
регіональних мов 
та мов меншин 

Державний комі-
тет України у 
справах національ-
ностей та релігій 

Наказ Державного комітету 
України у справах національ-
ностей та релігій від 6 березня 
2008 року № 19 "Про затвер-
дження порядків використання 
коштів, передбачених у Дер-
жавному бюджеті України на 
2008 рік Державному комітету 
України у справах національ-
ностей та релігій за деякими 
бюджетними програмами" (зі 
змінами відповідно до Наказу 
№ 34 від 30.03.2009 року) 

1060 

Фінансова підтрим-
ка громадських ор-
ганізацій інвалідів 

30897,5 

у тому числі на 
фінансову підтри-
мку підприємств і 
організацій неви-
робничої сфери 
Українського това-
риства сліпих та 
Українського това-
риства глухих 

Міністерство пра-
ці та соціальної 
політики 

Постанова КМУ від 26 березня 
2008 року № 236 "Про затвер-
дження Порядку використання 
у 2008 році коштів Державного 
бюджету для надання фінансо-
вої підтримки громадським 
організаціям інвалідів" 

8080,2 
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Підтримка громад-
ських організацій 
ветеранів та відві-
дування військових 
поховань і військо-
вих пам’ятників 

Державний комі-
тет України у 
справах ветеранів 

Постанова КМУ від 2 квітня 
2008 року № 285 "Про порядок 
використання у 2008 році кош-
тів, передбачених у Державно-
му бюджеті для надання фінан-
сової підтримки громадським 
організаціям ветеранів та відві-
дування військових поховань і 
військових пам'ятників" 

11256,4 

Фінансова підтрим-
ка творчих спілок у 
сфері ЗМІ 

Постанова КМУ від 7 березня 
2007 року № 412 "Про затвер-
дження Порядку використання 
у 2007 році коштів, передбаче-
них у Державному бюджеті для 
фінансової підтримки творчих 
спілок у сфері засобів масової 
інформації" 

950 

Виконання заходів 
з питань європей-
ської і євроатлан-
тичної інтеграції в 
інформаційній сфе-
рі 

Державний комі-
тет телебачення і 
радіомовлення 
України 

Постанова КМУ від 18 березня 
2009 року № 229 "Про порядок 
використання у 2009 році кош-
тів, передбачених у Державно-
му бюджеті для виконання за-
ходів з питань європейської та 
євроатлантичної інтеграції в 
інформаційній сфері" 

1000 

Здійснення заходів 
громадськими ор-
ганізаціями із соці-
ального захисту 
громадян, які пост-
раждали внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи 

Міністерство 
України з питань 
надзвичайних 
ситуацій та у 
справах захисту 
населення від 
наслідків Чорно-
бильської катаст-
рофи 

Постанова КМУ від 27 лютого 
2007 року № 295 "Про затвер-
дження Порядку використання 
у 2007 році коштів, передбаче-
них у Державному бюджеті для 
здійснення громадськими орга-
нізаціями заходів щодо соці-
ального захисту громадян, які 
постраждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи" (дію 
Постанови продовжено Поста-
новами КМУ за 2008 та 2009 
роки (Постанова КМУ від  
18 лютого 2009 року № 110 
"Про порядок використання у 
2009 році коштів, передбачених 
у Державному бюджеті для 
здійснення громадськими орга-
нізаціями заходів щодо соці-
ального захисту громадян, які 
постраждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи") 

1000 
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Підтримка громад-
ських організацій 
фізкультурно-
спортивного  
спрямування 

Постанова КМУ від 5 березня 
2009 року № 165 "Про затвер-
дження Порядку використання 
коштів, передбачених у Дер-
жавному бюджеті для фінансо-
вої підтримки громадських 
організацій фізкультурно-спор-
тивного спрямування" 

25284,7 

Підтримка моло-
діжних і дитячих 
громадських  
організацій 

Міністерство 
України у справах 
сім’ї, молоді та 
спорту 

1. Постанова КМУ від 25 липня 
2002 року № 1062 "Про затвер-
дження Порядку проведення 
конкурсу проектів програм, 
розроблених молодіжними, ди-
тячими громадськими організа-
ціями та їх спілками, стосовно 
дітей, молоді, жінок та сім'ї"; 
2. Постанова КМУ від 5 берез-
ня 2009 року № 174 "Про за-
твердження Порядку викорис-
тання у 2009 році коштів, пе-
редбачених у Державному бю-
джеті для державної підтримки 
молодіжних і дитячих громад-
ських організацій на виконання 
загальнодержавних програм і 
проведення заходів стосовно 
дітей, молоді, жінок, сім'ї". 

5000 

Всеукраїнське фіз-
культурно-спортивне 
товариство "Колос" 

Міністерство аг-
ропромислової 
політики 

Постанова КМУ від 5 березня 
2009 року № 163 "Про затвер-
дження Порядку використання 
у 2009 році коштів, передбаче-
них у Державному бюджеті для 
державної підтримки організації 
та проведення Всеукраїнським 
фізкультурно-спортивним това-
риством "Колос" роботи з роз-
витку фізичної культури і спор-
ту серед сільського населення" 

9420 

Фізкультурно-спор-
тивне товариство 
"Динамо" України 

Міністерство  
внутрішніх справ 

Постанова КМУ від 11 березня 
2009 року № 210 "Про затвер-
дження Порядку використання 
коштів, передбачених у Дер-
жавному бюджеті для підтрим-
ки фізкультурно-спортивного 
товариства "Динамо" України 
на організацію та проведення 
роботи з розвитку фізичної 
культури і спорту серед пра-

18578,1 



Як запровадити європейські стандарти? 

УНЦПД                                                                                   51 

цівників і військовослужбовців 
правоохоронних органів" 

Фінансова підтрим-
ка статутної діяль-
ності всеукраїнсь-
ких асоціацій 

Міністерство регі-
онального будів-
ництва та розвитку 

Наказ Міністерства регіональ-
ного розвитку та будівництва 
України від 19.02.2007 року  
№ 60 "Про затвердження по-
рядку використання коштів 
Державного бюджету для фі-
нансової підтримки творчих 
спілок у сфері архітектури" 

1000 

ВСЬОГО НА ОГС у 2010 році:                                                                                187565 
ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ, 2010 рік:                                                             323556204,7 
%, Державного бюджету:                                                                                            0,058 
 
Варто зауважити, що конкурсні умови розподілу коштів між громадськими 
організаціями та їх проектами затверджені тільки частиною постанов (моло-
діжні і дитячі організації та реалізація заходів щодо європейської інтеграції), 
крім того, наказом Мінпраці від 25.12.08 року № 596 було створено експертну 
групу з метою оцінювання пропозицій всеукраїнських громадських організа-
цій інвалідів та затверджено Положення про неї. 
 
Також важливо, що частина постанов у певні роки може не застосовуватися, 
наприклад якщо у Державному бюджеті на поточний рік за даною програмою 
відсутнє фінансування. Наприклад, Постанова КМУ від 30 жовтня 2008 року 
№ 956 "Про затвердження порядку проведення конкурсного відбору проектів і 
програм інформування громадськості з питань європейської інтеграції, роз-
роблених громадськими організаціями". 
 
Позабюджетна фінансова підтримка ОГС 
 
Окрім прямого фінансування, Державний бюджет України на 2010 рік вста-
новлює, як і у попередні роки, що оренда державного та комунального майна 
здійснюється без конкурсних засад у тому випадку, якщо державне або кому-
нальне майно передається в оренду громадським організаціям у сфері культу-
ри і мистецтв (у тому числі національним творчим спілкам та їх членам під 
творчі майстерні); громадським організаціям ветеранів; громадським органі-
заціям інвалідів; центрам професійної, соціальної реабілітації інвалідів та 
центрам ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, а також підприємст-
вам та організаціям громадських організацій інвалідів, яким визначена доціль-
ність надання державної допомоги відповідно до статей 14-1, 14-2 Закону 
України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні". 
 
Державний бюджет України містить і інші механізми фінансової підтримки 
ОГС, приміром, через пряму підтримку ЗМІ, книговидання тощо. Благодійні 
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фонди та громадські організації давно вже є повноправними учасниками і 
суб’єктами інформаційної та інших галузей. 
 
Також у 2010 році набувають чинності березневі поправки 2009 року до Зако-
ну України "Про плату за землю", згідно з якими встановлюється пільга гро-
мадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості за умови 
спрямування відповідних сум земельного податку на розвиток фізичної куль-
тури і спорту за напрямами і в порядку, що визначені Кабміном. Наразі уряд 
затвердив цей порядок на перелік громадських організацій, а також цілі спря-
мування цих коштів (які накопичуються на спеціальному рахунку в Держказ-
начействі): 
а) будівництво, капітальний ремонт і реконструкцію будівель, спортивних спо-
руд, здешевлення вартості послуг під час використання спортивних споруд для 
проведення всеукраїнських, міжнародних змагань, навчально-тренувального 
процесу збірних команд України з видів спорту та підготовки спортивного ре-
зерву, баз олімпійської та параолімпійської підготовки, фінансування яких 
здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів; 

б) придбання обладнання та інвентарю, необхідних для забезпечення підго-
товки спортсменів збірних команд України; 

в) проведення всеукраїнських і міжнародних змагань та підготовку спортив-
ного резерву.  

 
Забороняється спрямування сум податку на утримання суб'єкта господарю-
вання, зокрема придбання транспортних засобів, засобів зв'язку та оргтехніки. 
 



Як запровадити європейські стандарти? 

УНЦПД                                                                                   53 

Огляд правового забезпечення  
фінансової підтримки ОГС  
на прикладі окремих міністерств та ЦОВВ 
 

Олександр Солонтай, Інститут політичної освіти 
 
 
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 
 
Міністерство праці та соціальної політики використовує всі наявні державні ін-
струменти. На виконання статті 87 Бюджетного кодексу України за рахунок асиг-
нувань, що надходять до Державного бюджету, міністерство надає пряму фінан-
сову підтримку всеукраїнським громадським організаціям інвалідів та всеукраїн-
ським громадським організаціям ветеранів. При розподілі коштів для організацій 
інвалідів з 2009 року застосовується напівконкурсний механізм. Крім того, з  
2010 року Законом України "Про Держбюджет" запроваджено пряму підтримку 
для УТОГ та УТОС. 
 
Механізми підтримки регламентуються Порядком використання коштів, що ви-
значений Постановою КМУ від 26 березня 2008 року № 236 "Про затвердження 
Порядку використання у 2008 році коштів Державного бюджету для надання фі-
нансової підтримки громадським організаціям інвалідів" та Постановою КМУ від 
2 квітня 2008 року № 285 "Про порядок використання у 2008 році коштів, перед-
бачених у Державному бюджеті для надання фінансової підтримки громадським 
організаціям ветеранів та відвідування військових поховань і військових пам'ят-
ників". Дію цих постанов подовжено на 2009 рік Постановою КМУ від 14 січня 
2009 року № 32 "Про порядок використання у 2009 році коштів Державного бю-
джету, передбачених за деякими програмами". 
 
До 2009 року ухвалення рішення про фінансову підтримку за рахунок коштів 
Державного бюджету фактично відбувалося у "ручному режимі". Керівництво 
Міністерства праці та соціальної політики самостійно та через переговорний про-
цес з громадськими організаціями визначало одержувачів фінансування залежно 
від обсягів, виділених Законом України "Про Державний бюджет" на відповідний 
рік. З 2001 року чисельність всеукраїнських громадських об’єднань інвалідів, що 
отримують фінансування із Державного бюджету, зросла з 3 до 17 організацій. 
 
Зокрема, фінансова підтримка за останні 8 років становила понад 175 млн грн.  
У 2009 році таким організаціям інвалідів було спрямовано 37352,6 тисяч грн, у 
тому числі на фінансування підприємств і організацій невиробничої сфери  
УТОГу та УТОСу, а також підприємств та об’єднань зазначених товариств, які 
спрямовують такі кошти на утримання соціально-культурних підрозділів. 
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Для забезпечення прозорості процедури розподілу бюджетних коштів на фінан-
сову підтримку громадських організацій інвалідів у 2009 році, які мають статус 
всеукраїнських, наказом Мінпраці від 25.12.08 року № 596 було створено екс-
пертну групу з метою оцінювання пропозицій всеукраїнських громадських орга-
нізацій інвалідів щодо заходів, запланованих до проведення у 2009 році за раху-
нок коштів Державного бюджету, та затверджено Положення про неї. 
 
У 2009 році було здійснено аналіз заходів з урахуванням таких показників, як:  
• економічність розрахунків; 
• відповідність заходу основним завданням та напрямам діяльності організації 

згідно зі статутом та її досвідом роботи у цьому напрямі; 
• актуальність; 
• результати проведення аналогічного заходу в 2008 та попередніх роках; 
• відповідність запланованого заходу поставленій меті, очікуваному результату; 
• інноваційність та оригінальність. 
 
Згідно з постановою КМУ повинні також враховуватися показники щодо рівня 
підвищення розміру мінімальної заробітної плати для підприємств і організацій 
невиробничої сфери УТОГу та УТОСу, а також підприємств та об'єднань зазна-
чених товариств, які спрямовують такі кошти на утримання соціально-
культурних підрозділів; щодо наявності кадрового, матеріально-технічного та 
методичного забезпечення діяльності громадської організації; щодо кількості 
місцевих осередків (обласних, районних, міських) та колективних членів; та щодо 
кількості соціально-культурних об'єктів (бібліотек, клубів, навчально-
інформаційних центрів, редакцій періодичних видань, будинків звукозапису і 
друку, реабілітаційних центрів тощо). 
 
Результати експертного оцінювання заходів, передбачених громадськими органі-
заціями на 2009 рік, були розглянуті на засіданні робочої групи стосовно надання 
у 2009 році фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів, що мають 
статус всеукраїнських, за участі представників усіх претендентів на зазначену 
фінансову підтримку, яке відбулось 13 лютого 2009 року (доповідала заступник 
голови експертної групи, директор Департаменту у справах інвалідів Оксана По-
лякова). На цьому засіданні було ухвалено рішення щодо підтримки ряду заходів, 
запропонованих громадськими організаціями інвалідів до проведення у 2009 році, 
розмірів фінансової підтримки всеукраїнських громадських організацій інвалідів 
на 2009 рік. 
 
Засідання робочої групи відбулося під головуванням заступника Міністра праці 
та соціальної політики Л. Савенка та за участю представників усіх громадських 
організацій, що претендували на відповідну підтримку в поточному році. Рішення 
про розміри фінансової підтримки об’єднанням інвалідів у 2009 році ухвалювало-
ся шляхом голосування (29 проголосували "за", 4 – "проти", 3 утримались). 
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Розподіл бюджетних коштів у 2009 році здійснювався відповідно до порядку, 
затвердженого постановою КМУ від 26.03.08 року № 236 (зі змінами), на засідан-
ні робочої групи, утвореної Мінпраці.  
 
У своєму виступі голова робочої групи Леонід Савенко зазначив, що для забезпе-
чення прозорості процедури розподілу бюджетних коштів, за рекомендаціями 
Рахункової палати України та на виконання наказу Мінпраці від 25.12.08 року  
№ 596 було створено експертну групу з метою оцінювання пропозицій всеукраїн-
ських громадських організацій інвалідів щодо заходів, запланованих до прове-
дення у 2009 році за рахунок коштів Державного бюджету, та затверджено Поло-
ження про неї.  
 
До складу даної експертної групи у 2009 році увійшли: 
• фахівці з питань соціального захисту інвалідів з числа представників струк-

турних підрозділів Мінпраці; 
• представники Фонду соціального захисту інвалідів; 
• спеціалісти Секретаріату Комісії з питань діяльності підприємств та органі-

зацій громадських організацій інвалідів; 
• представник від громадських організацій інвалідів (делегований Дорадчою 

радою громадських організацій інвалідів до складу Комісії з питань діяльнос-
ті підприємств та організацій громадських організацій інвалідів). 

 
За час роботи експертної групи тричі проходили засідання, на яких було відпра-
цьовано регламент роботи експертів та узгоджено основні критерії оцінювання 
програм (заходів) громадських організацій інвалідів, передбачених ними на  
2009 рік, було розглянуто понад 200 пропозицій щодо заходів з питань соціально-
го захисту інвалідів, наданих 18 всеукраїнськими громадськими організаціями.  
 
У зв’язку із зменшенням у 2009 році обсягів фінансування за програмою "Фінан-
сова підтримка громадських організацій інвалідів" майже на 20%, порівняно з 
минулим роком, виникла необхідність вжиття організаційних та розробки певних 
фінансових обмежень щодо проведення заходів громадськими організаціями ін-
валідів. Крім зазначеного, експертною групою були викладені певні рекомендації 
щодо оптимізації використання у 2009 році коштів фінансової підтримки всеукра-
їнськими громадськими організаціями інвалідів.  
 
Крім того, протягом 2009 року відбулися декілька засідань експертної групи Мін-
праці (27 березня, 7, 10, 13, 16, 21, 24, 30 квітня та 6 травня), на яких розглядались 
пропозиції всеукраїнських громадських організацій інвалідів та ухвалювалися 
рішення стосовно зміни умов проведення заходів на 2009 рік (наприклад: зміни 
кількості учасників, вартості заходів, проведення додаткових заходів, включення 
до вартості заходу витрат на транспортне перевезення інвалідів на візках тощо). 
 



Державне фінансування організацій громадянського суспільства 

  УНЦПД 56 

Таблиця 6. Витяг з переліку заходів всеукраїнських громадських  
організацій інвалідів на 2009 рік 

 
Дата, 
місце 
заходу 

Назва заходу Організатор заходу 

25 лютого Проведення засідання Ради та Президії 
Ради 

Всеукраїнська організація 
інвалідів "Союз організацій 
інвалідів України" 

21 травня Круглий стіл "Проблеми соціальної реабілі-
тації осіб з інвалідністю засобами журналі-
стики та літературної творчості" 

Всеукраїнська громадська 
організація "Наукове товари-
ство інвалідів "Інститут со-
ціальної політики" 

27 берез-
ня, 
м. Київ 

Конференція "Прес-клуб для центральних та 
регіональних ЗМІ "Критичні реалії ратифі-
кації Конвенції ООН про права інвалідів 
українською державою та дотримання прав 
інвалідів в Україні в умовах виникнення 
глобальної економічної та фінансової кризи" 

Всеукраїнське громадське 
соціально-політичне об’єд-
нання "Національна Асамб-
лея інвалідів України" 

березень – 
грудень  

Засідання Ради – 6 заходів Український національний 
фонд допомоги інвалідам 
Чорнобиля 

21-22 
травня, 
м. Харків 

Всеукраїнська нарада "Стан виконання 
Концепції соціальної адаптації осіб з розу-
мовою відсталістю у 2008 році" 

Всеукраїнська громадська 
організація "Коаліція захис-
ту прав інвалідів та осіб із 
інтелектуальною недостат-
ністю" 

травень, 
м. До-
нецьк 

Нарада ВГО "Спілка шахтарів-інвалідів 
України" на тему "Соціальний захист інвалі-
дів праці і сімей загиблих на виробництві" 

Всеукраїнська громадська 
організація "Спілка шахта-
рів-інвалідів України" 

Травень Всеукраїнська програма "Життя заради 
життя". Тренінг: "Рівний рівному" 

Всеукраїнська громадська 
організація онкоінвалідів 
"Спілка онкоінвалідів" 

Травень  Проведення засідання Центральної Ради 
"Союз Чорнобиль України" та Президії 

Всеукраїнська громадська 
організація "Союз Чорно-
биль України" 

Червень Всеукраїнський семінар за участю пред-
ставників державних та неурядових струк-
тур щодо проблем правового регулювання 
у сфері вирішення проблем інвалідів з пси-
хічними розладами  

Всеукраїнська громадська ор-
ганізація інвалідів "Гармонія" 

Серпень З'їзд Всеукраїнської громадської організації 
інвалідів "Конфедерація громадських орга-
нізацій інвалідів України" 

Всеукраїнська спілка громад-
ських організацій "Конфеде-
рація громадських органі-
зацій інвалідів України" 
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1-5 грудня Семінар "Реабілітаційні заходи у хворих з 
травмою хребта та спинного мозку" (прове-
дення в його рамках круглого столу за тією 
ж тематикою) 

Всеукраїнська громадська ор-
ганізація "Асоціація інвалідів-
спинальників України" 

протягом 
року 

Друк книги про інвалідів Всеукраїнська громадська 
організація інвалідів "Всеук-
раїнська Асоціація праце-
здатних інвалідів" 

 
Сам порядок фінансування громадських організацій інвалідів упродовж останніх 
двох років не змінювався. Зокрема, Постановою КМУ від 14 січня 2009 року було 
подовжено дію постанови 2008 року "Про затвердження Порядку використання у 
2008 році коштів Державного бюджету для надання фінансової підтримки гро-
мадським організаціям інвалідів".  
 
Відповідно до Порядку одержувачами бюджетних коштів є громадські організації 
інвалідів, які визначені статтею 12 Закону України "Про основи соціальної захи-
щеності інвалідів в Україні" та мають статус всеукраїнських, їх місцеві (обласні) 
осередки та підприємства і організації невиробничої сфери УТОГу та УТОСу, а 
також підприємства та об'єднання зазначених товариств, які спрямовують такі 
кошти на утримання соціально-культурних підрозділів (далі – громадські органі-
зації). 
 
Для отримання бюджетних коштів громадська організація подає Мінпраці заяву 
за формою, затвердженою Міністерством. До заяви додаються: 
• копія статуту (положення) громадської організації, засвідчена нотаріально; 
• анкета громадської організації за формою, затвердженою Мінпраці;  
• копія свідоцтва про легалізацію громадської організації, засвідчена нотарі-

ально;  
• копія довідки про взяття громадської організації на облік у державній подат-

ковій інспекції, засвідчена підписом керівника та скріплена печаткою гро-
мадської організації; 

• копія протоколу засідання вищого органу громадської організації про обран-
ня посадових осіб, засвідчена підписом керівника та скріплена печаткою 
громадської організації; 

• копія звіту про діяльність громадської організації за формою державного ста-
тистичного спостереження № 1-ПГО "Звіт про політичні партії та громадські 
організації", засвідчена підписом керівника та скріплена печаткою громадсь-
кої організації; 

• календарний план та анкета програми (заходу), форма яких затверджується 
Мінпраці.  

 
Громадські організації, які отримували бюджетні кошти у попередньому році, 
подають також звіт про їх використання з відповідними підтверджувальними до-
кументами. Подані громадською організацією документи Мінпраці розглядає 
протягом одного місяця. 
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Відповідно до Постанови уряду бюджетні кошти використовуються громадською 
організацією для:  
1) проведення конгресів, симпозіумів, зборів, конференцій, пленумів, з'їздів, 

тренінгів, курсів, навчальних семінарів, фестивалів, виставок, концертів, фіз-
культурних заходів, конкурсів, за умови, що інваліди становлять не менше 
60% від загальної кількості їх учасників, проведення засідань за круглим сто-
лом, заходів з нагоди Міжнародного дня інвалідів (крім оплати фуршетів та 
банкетів), а також забезпечення участі представників громадських організа-
цій в цих та аналогічних міжнародних заходах; 

2) навчання голови та членів тендерних комітетів (не більш як 6 осіб) громадсь-
ких організацій інвалідів, що здійснюють закупівлю товарів, робіт і послуг у 
встановленому законодавством порядку; 

3) провадження видів діяльності, визначених для громадських організацій інва-
лідів указами Президента України; 

4) випуску згідно з укладеними договорами вітчизняними суб'єктами господар-
ської діяльності книжок, підручників, довідників, брошур, інформаційних 
листівок, зокрема надрукованих шрифтом Брайля, виданих спеціалізованими 
мовами та озвучених, а також газет і журналів з питань соціального захисту 
інвалідів, доходи від реалізації яких використовуються лише для цілей, ви-
значених цим пунктом;  

5) підтримки підприємств і організацій невиробничої сфери УТОГу та УТОСу, 
а також підприємств та об'єднань зазначених товариств, які спрямовують такі 
кошти на утримання соціально-культурних підрозділів, у тому числі матері-
ального заохочення працівників в обсязі, що не перевищує (разом з нараху-
ваннями) 80% від загального обсягу бюджетних коштів, передбачених для за-
значених товариств;  

6) підтримки громадських організацій інвалідів, що входять до складу всеукраїнсь-
кої громадської організації інвалідів, які надають інвалідам з розумовою відста-
лістю послуги з денного догляду за окремим списком, погодженим з Мінпраці; 

7) оплати, але не більше 20% від загального обсягу передбачених громадській 
організації бюджетних коштів:  
• оренди обладнання, інвентарю та приміщень; 
• комунальних послуг у межах середніх норм споживання;  
• послуг поштового та електрозв'язку;  
• поточного ремонту інвентарю та приміщень; 
• встановлення, користування та обслуговування веб-сторінки громадської 

організації, довідково-інформаційних програм і програм бухгалтерського 
обліку, забезпечення доступу до електронної пошти;  

• придбаних канцелярських виробів; 
• передплати та придбання періодичних, довідкових, інформаційних, аналі-

тичних та методичних видань з питань соціального захисту і реабілітації 
інвалідів, діяльності громадських організацій та бухгалтерського обліку; 

8) матеріального заохочення працівників організації (в обсязі, що не перевищує 
разом з нарахуваннями 35% від загального обсягу передбачених громадській 
організації бюджетних коштів). 



Як запровадити європейські стандарти? 

УНЦПД                                                                                   59 

Використання бюджетних коштів на інші цілі забороняється. Операції, пов'язані з 
використанням цих коштів, проводяться відповідно до Порядку обслуговування 
Державного бюджету за видатками, затвердженого Державним казначейством. 
Складення і подання бухгалтерської та фінансової звітності про використання 
бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в 
установленому законодавством порядку.  
 
 
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ 
 
Державний комітет України у справах ветеранів використовує єдиний інструмент 
фінансування ветеранських громадських організацій. Держкомветеранів надає 
підтримку з Державного бюджету шляхом надання прямого фінансування гро-
мадським організаціям ветеранів для здійснення їх статутної діяльності та відві-
дування військових поховань і військових пам’ятників. 
 
Зокрема, за бюджетною програмою "Фінансова підтримка громадських організа-
цій ветеранів та відвідування військових поховань і військових пам’ятників" у 
2009 році було виділено 7 456,4 тисяч грн, у 2010-му – 11 256,4 тисяч грн. 
 
Зазначена бюджетна програма була на таку суму сформована за бюджетними 
пропозиціями Міністерства праці та соціальної політики України на підставі від-
повідних заяв громадських організацій ветеранів, які зареєстровані в Міністерстві 
юстиції України як всеукраїнські і мають структурні осередки у більшості облас-
тей України. Передбачені цією програмою кошти розподілено між всеукраїнсь-
кими організаціями ветеранів та перераховано їм відповідно до поданих та за-
тверджених кошторисів.  
 
Усього у 2009 році було визначено для фінансової підтримки 16 громадських ор-
ганізацій ветеранів. Зокрема, фінансування було виділено для Всеукраїнського 
об’єднання ветеранів, Української спілки в’язнів – жертв нацизму, Всеукраїнської 
асоціації ветеранів та пенсіонерів Міністерства України з питань надзвичайних 
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастро-
фи, Української організації борців антифашистського опору (колишніх політич-
них в’язнів фашистських концтаборів), Асоціації ветеранів Міністерства внутріш-
ніх справ України, Всеукраїнської асоціації ветеранів-підводників, Громадського 
об’єднання "Об’єднання ветеранів розвідки України", Всеукраїнського союзу 
громадських об’єднань учасників бойових дій, ветеранів військової служби та 
правоохоронних органів, Всеукраїнського товариства політичних в’язнів і репре-
сованих, Всеукраїнської організації інвалідів війни та Збройних Сил, Асоціації 
соціальної підтримки та захисту співробітників Спецслужб України "Співдруж-
ність", Товариства українських офіцерів, Української спілки ветеранів Афганіс-
тану та ін. У 2010 році відбувається розподіл коштів. 
 
Розподілені комітетом кошти на адресу ОГС є безповоротною допомогою, яка 
використовується організаціями для підтримки діяльності. Реальний моніторинг 
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відсутній як такий, оскільки існує загальне розуміння, що кошти виділяються для 
статутної підтримки ОГС. Розмір суми фінансування конкретної організації ви-
значається винятково політичною лояльністю керівництва ветеранської організа-
ції до уряду. Другорядним є фактор величини та кількості членів організації. 
 
 
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ’Ї,  
МОЛОДІ ТА СПОРТУ 
 
Єдине міністерство КМУ, яке проводить розподіл коштів між громадськими ор-
ганізаціями (молодіжними та дитячими організаціями) постійно на конкурсній 
основі (частковий обсяг фінансування), – це Міністерство сім’ї, молоді та спорту. 
З 2002 року конкурс відбувається на умовах малоефективної постанови КМУ № 
1062 від 25 липня 2002 року "Про затвердження Порядку проведення конкурсу 
проектів програм, розроблених громадськими організаціями, стосовно дітей, мо-
лоді, жінок та сім’ї". Але, разом із тим, створена система є найбільш апробованою 
та перевіреною на "проблемні місця". 
 
Грубим порушенням Закону України "Про молодіжні та дитячі громадські органі-
зації" є дискримінаційні умови постанови, які не допускають до участі у конкурсі 
молодіжні організації з міжнародним та місцевим статусами, що суттєво зменшує 
конкуренцію між учасниками, а отже, негативно впливає на якість проектів, що 
подаються. Проте щороку кількість організацій – учасників конкурсів та кількість 
поданих проектів зростає. 
 
Найголовніші проблеми даного конкурсу за умовами постанови такі: 
• конкурсна комісія формується міністром без урахування вимог громадських 
організацій. Часто учасниками комісії є лідери (представники) організацій, що 
претендують на отримання фінансування від держави; 

• конкурсна комісія та громадськість не мають можливості здійснити аналіз ефе-
ктивності реалізації попередніх проектів, адже отримати повний пакет інфор-
мації зі звітністю за 2007-2009 роки по всіх організаціях, що одержали фінансу-
вання, неможливо; 

• пріоритети, які оголошувались в умовах конкурсу, мають декларативний харак-
тер, оскільки відсутні чіткі фінансові рамки по кожному з них. Це, своєю чер-
гою, унеможливлює підготовку організацією проектів № 1 чи № 2 відповідно 
до найбільш важливих пріоритетів міністерства. Водночас конкурсна комісія не 
має чітких орієнтирів та фінансових обмежень. Як результат, коефіцієнт корис-
ної дії проектів знову має другорядне значення, натомість першочерговими 
стають питання "задоволення інтересів різних молодіжних організацій". 

 
Саме тому зараз громадськість обговорює можливі шляхи покращення даного 
конкурсу. Провідні молодіжні організації пропонують: 
1. У 2009 році для участі в конкурсі громадські організації подавали конкурсну 

документацію, яка має бути підготовлена українською мовою і містити 12 до-
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кументів. У цьому пакеті варто зробити розподіл на ті документи, які подають 
для самого конкурсу, і на ті, що додаються як обов’язкові у разі перемоги у 
конкурсі для підписання угоди. Це зменшить паперовий обсяг конкурсу, зро-
бить акцент на підготовці якісної частини проекту. 

2. Щодо строків самого проведення конкурсу, то наразі вони дозволяють реалізо-
вувати проект виключно з середини року. Проте доцільніше проводити кон-
курс наприкінці року з розглядом проектів у наступному році, щоб їх реаліза-
ція розпочиналася вже з січня місяця. 

3. Слід змінити механізм формування конкурсної комісії Мінсім'ямолодьспорту 
шляхом внесення змін до Постанови КМУ від 25 липня 2002 року № 1062 "Про 
затвердження Порядку проведення конкурсу проектів програм, розроблених 
громадськими організаціями, стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї". Зокрема, 
слід залучити до конкурсної комісії представників тих міжнародних організа-
цій, фондів, які є лідерами у поточний період в Україні у фінансуванні моло-
діжних організацій. Це, з одного боку, покращить якісний відбір, а з іншого – 
скоординує структури між собою. 

4. Підвищити якість реалізації програм, що отримують часткове фінансування від 
Мінсім'ямолодьспорту, шляхом надання можливості брати участь у конкурсі 
місцевим та міжнародним молодіжним громадським організаціям, які прагнуть 
реалізовувати заходи всеукраїнського рівня. Для цього внести зміни до вище-
згаданої постанови КМУ. Ця ініціатива, безперечно, посилить конкуренцію се-
ред громадських організацій, підвищить якість їх проектів та активізує моло-
діжний громадський рух у регіонах країни. Крім того, варто зазначити, що об-
меження стосовно зазначення статусу організацій як "всеукраїнських" містить-
ся виключно в постанові, а в Бюджетному кодексі та законах його немає. Слід 
врахувати, що на даний момент потенціал міжнародних молодіжних організа-
цій, які зареєстровані в Україні, часто суттєво перевищує потенціал всеукраїн-
ських організацій в реалізації проектів, а десятки місцевих організацій реалі-
зують надзвичайно серйозні та "великобюджетні" проекти з міжнародними, у 
тому числі міжнародними міждержавними організаціями, до яких належить 
Україна, але позбавлені можливості реалізовувати заходи у співпраці з мініс-
терством.  

5. Посилити контроль за реалізацією програм молодіжних громадських організа-
цій шляхом здійснення моніторингу всіх без винятку заходів, що реалізуються 
за підтримки Мінсім'ямолодьспорту. Роботу з його здійснення покласти на мо-
ніторингову групу, до складу якої мають входити представники міністерства, 
державного інституту розвитку сім'ї та молоді, представники громадських ор-
ганізацій.  

6. Організувати роботу з молодіжними громадськими організаціями за принци-
пом "єдиного вікна". Краще хай представники молодіжних організацій витра-
чають час на змістовну реалізацію проекту, ніж на обхід усіх кабінетів мініс-
терства і казначейства. Для цього достатньо уповноважити 2-3 працівників 
відповідного департаменту, які самі здійснюватимуть цей обсяг роботи і повні-
стю контролюватимуть проектний документообіг. Міністерство матиме інфор-
мацію щодо поточної ситуації, всіх дат, строків, руху коштів тощо. 
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7. У постанові також слід передбачити відповідальність молодіжних громадських 
організацій за невикористання наданих коштів або відмову від них у вигляді по-
збавлення можливості брати участь у конкурсі в наступному році.  

8. Забезпечити неухильне дотримання молодіжними громадськими організаціями 
вимоги про завчасне повідомлення міністерства про проведення запланованих 
заходів. Внести пункт до договору, що укладається між міністерством та моло-
діжною громадською організацією, який уточнюватиме необхідність саме 
письмової форми безкоштовного повідомлення власне міністерства, замість 
оплачуваного повідомлення державного підприємства при міністерстві, як це 
практикується зараз. 

9. Сам зміст проведення конкурсу полягає у відборі кращих ідей і пропозицій 
відповідно до пріоритетів. На даний момент конкурс ще частково нагадує роз-
поділ коштів між всеукраїнськими молодіжними організаціями та їх спілками. 
Окрім запропонованого вище, слід ввести фінансове вираження поняття "пріо-
ритети" конкурсу, тобто скільки і на який пріоритет у загальній сумі заклада-
ється коштів. Окрім того, доцільно запровадити "ранжування" пріоритетності 
проектів з формування резервного списку, адже частина організацій може від-
мовлятися від проектів. 

 
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ’Ї,  

МОЛОДІ ТА СПОРТУ 
 

НАКАЗ № 3950 від 09.11.2009 року 
м. Київ 

 
Про затвердження переліку пріоритетних завдань, відповідно до яких 
у 2010 році здійснюватиметься державна підтримка програм всеукра-
їнських молодіжних, дитячих громадських організацій та їх спілок 

 
З метою ефективного розподілу видатків, які передбачаються у Державному бюджеті 
на державну підтримку молодіжних та дитячих громадських організацій на виконан-
ня загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї на 2010 
рік та відповідно до постанови КМУ від 25.07.02 року № 1062 "Про затвердження 
Порядку проведення конкурсу проектів програм, розроблених молодіжними, дитячи-
ми громадськими організаціями та їх спілками, стосовно дітей, молоді, жінок та сім’ї" 
НАКАЗУЮ: 
1. Затвердити перелік пріоритетних завдань, відповідно до яких у 2010 році здійсню-

ватиметься державна підтримка програм всеукраїнських молодіжних, дитячих 
громадських організацій та їх спілок (додається). 

2. Організаційне забезпечення конкурсу проектів програм, розроблених молодіжни-
ми, дитячими громадськими організаціями та їх спілками, стосовно дітей, молоді, 
жінок та сім’ї покласти на департамент сприяння соціальному становленню та роз-
витку молоді (Захаренко К. В.).  

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Драпушка Р. Г. 
 
Міністр Ю. О. Павленко 
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Перелік пріоритетних завдань, 
відповідно до яких у 2010 році здійснюватиметься державна підтримка програм 

всеукраїнських молодіжних, дитячих громадських організацій та їх спілок 
 
1. Утвердження патріотизму, духовності, моральності, міжнаціональної толерантності 

дітей та молоді, формування загальнолюдських цінностей  
1.1. Проведення заходів з національно-патріотичного виховання дітей та молоді; 
1.2. Формування у дітей та молоді національної свідомості, любові до свого народу, його 

історії, культурних та історичних цінностей, гордості за минуле і сучасне та поваги 
до державної символіки; 

1.3. Залучення дітей та молоді до культурного життя України та сприяння проведенню 
державних, народних і традиційних свят за їх участю; 

1.4. Розвиток молодіжного та дитячого туризму, виховання у дітей та молоді екологічної 
свідомості та свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності; 

1.5. Створення передумов попередження проявів ксенофобії, расової та етнічної непри-
миримості; 

1.6. Сприяння європейській та євроатлантичній інтеграції молоді; 
1.7. Рівноправне включення до європейської та світової молодіжної спільноти; 
1.8. Розвиток співпраці дітей та молоді України із закордонними українцями. 
 
2. Підвищення рівня громадянської активності дітей та молоді, забезпечення їх до-

ступу до участі у державотворчих процесах 
2.1. Сприяння розвитку лідерських якостей у дітей та молоді; 
2.2. Правова просвіта дітей та молоді, надання їм правової допомоги;  
2.3. Залучення молодих громадян до державної служби та до участі у роботі органів міс-

цевого самоврядування; 
2.4. Розвиток студентського та учнівського самоврядування; 
2.5. Сприяння консолідації молодіжного та дитячого громадського руху. 
 
3. Сприяння зайнятості та професійної орієнтації дітей та молоді 
3.1. Сприяння професійній орієнтації, працевлаштуванню та підтримці підприємницьких 

ініціатив молоді; 
3.2. Забезпечення вторинної зайнятості молоді (молодіжні трудові загони і волонтерські 

формування); 
3.3. Підтримка молоді, що звільняється чи була звільнена з роботи, перекваліфікація молоді; 
3.4. Підтримка молоді, що звільняється з місць позбавлення волі; 
3.5. Підготовка до самостійного життя випускників інтернатних закладів з числа дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 
3.6. Підтримка розвитку молодіжного фермерства та молодіжного підприємництва у сіль-

ській місцевості, в тому числі розвиток сільського зеленого туризму, професійна орі-
єнтація сільської молоді; 

3.7. Соціальна підтримка дітей та молоді, яка перебуває в складних життєвих ситуаціях. 
 
4. Забезпечення здорового й безпечного способу життя 
4.1. Профілактика тютюнопаління, алкоголізму, вживання наркотиків, запобігання поши-

ренню серед дітей та молоді ВІЛ/СНІДу, туберкульозу; 
4.2. Залучення дітей та молоді до змістовного дозвілля, занять фізичною культурою та спортом;  
4.3. Формування в дітей та молоді свідомого ставлення до власного здоров’я й усвідом-

лення особистої відповідальності за можливі наслідки безпечної поведінки;  
4.4. Соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з функціональними обмеженнями. 
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5. Подолання демографічної кризи та розвитку інституту сім'ї 
5.1. Сприяння покращенню демографічної ситуації та пропагування відповідального бать-

ківства; 
5.2. Формування в батьків навичок виховання дітей, проведення заходів на зміцнення 

інституту сім’ї;  
5.3. Пропагування національних родинних цінностей сім’ї та традицій з формування 

культури сімейних стосунків і виховання дітей. 
 
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ 
 
Міністерство культури і туризму України використовує у своїй практиці всі 4 
інструменти, включно з адмініструванням фінансової підтримки "гарантованій" 
законом про Держбюджет громадській організації – "Просвіта". 
 
Міністерство культури і туризму України практикує пряму та опосередковану 
підтримку творчих спілок та проектів громадських організацій і благодійних фон-
дів. Так, у Державному бюджеті передбачено здійснення концертно-мистецьких 
та культурологічних загальнодержавних заходів і державну підтримку регіональ-
них культурних ініціатив та аматорського мистецтва у сумі 37,547 млн грн (2009-
го – 32,705 млн грн), заходи з відтворення культури національних меншин у сумі 
3,150 млн грн (у 2009 році – 0,15 млн грн), заходи з виявлення та підтримки твор-
чо обдарованих дітей та молоді у сумі 5 млн грн та заходи щодо встановлення 
культурних зв'язків з українською діаспорою у сумі 20 млн грн. 
 
Разом із тим, у 2010 році "Фінансова підтримка творчих спілок у сфері культури і 
мистецтва" становить 9738 тисяч грн. У 2009 році ця сума була меншою, до того ж 
з минулорічних 8648,9 тисяч грн третина фінансування виділялася одній із спілок.  
 
Відповідно до підпункту "в" пункту 10 статті 87 Бюджетного кодексу України до 
видатків, які здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету, віднесені 
видатки на державну підтримку громадських організацій культури і мистецтва, 
що мають статус національних, зокрема: Національна спілка художників України, 
Національна спілка краєзнавців України, Національна хореографічна спілка 
України, Національна спілка фотохудожників України, Національна спілка теат-
ральних діячів України, Національна спілка композиторів України, Національна 
спілка кобзарів України, Національна спілка кінематографістів України, Націо-
нальна спілка майстрів народного мистецтва України. На фінансування зазначе-
них організацій було виділено 6148,9 тисяч грн, а решта 2500 тисяч грн коштів – 
фінансова підтримка Національної спілки письменників України.  
 
У 2010 році ситуація змінилася, зокрема Національна спілка письменників Украї-
ни не увійшла до списку гарантованих законом про Держбюджет організацій, які 
отримують фінансування. Таким чином, у цьому році величину фінансування 
спілки визначає міністерство на власний розсуд. 
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Додатково варто зазначити, що Міністерство культури і туризму України надає 
фінансову підтримку громадським організаціям на проведення загальнодержав-
них та культурно-мистецьких заходів, які відзначаються високим художньо-
організаційним рівнем. 
 
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ  
У СПРАВАХ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ 
 
Як ми вже зазначали, на 2010 рік у Державному бюджеті було подовжено дію 
двох бюджетних програм, а саме – "заходи щодо відтворення культури національ-
них меншин та фінансова підтримка газет мовами національних меншин" у сумі 
4531,6 тисяч грн (2009-го – 1317,5 тисяч грн), а також "заходи з реалізації Євро-
пейської хартії регіональних мов та мов меншин" у сумі 1060 тисяч грн (у  
2009 році – 96,3 тисяч грн). Головним розпорядником коштів цих бюджетних 
програм є Державний комітет України у справах національностей та релігій. Ко-
мітет спрямовує дані кошти на підтримку культурологічних та просвітницьких 
заходів, що проводяться громадськими організаціями національних меншин. 
 
Фактично, це використання Комітетом виключно одного інструменту в наданні 
фінансової підтримки громадським організаціям, зокрема він здійснюється через 
непрозорий механізм розподілу виділених бюджетних коштів.  
 
За офіційною версією Комітету державну фінансову підтримку громадських ор-
ганізацій національних меншин (асоціації, спілки, земляцтва, центри, федерації, 
ради, конгреси тощо) Державний комітет України у справах національностей та 
релігій розглядає як практичний механізм реалізації державної політики щодо 
збереження етнічної самобутності національних меншин. Так, за підтримки дер-
жави національні меншини мають можливість проводити культурно-мистецькі 
фестивалі, дні національної культури, конкурси та олімпіади на краще знання мов 
національних меншин, огляди та виставки творів майстрів образотворчого мисте-
цтва, конференції, конгреси, семінари, видавати словники, посібники, науково-
методичні видання для недільних шкіл, довідники з різних мов, збірники інформа-
ційно-аналітичних матеріалів з питань національно-культурного розвитку тощо. 
 
Натомість сам спосіб виділення і реалізації коштів, без застосування попередньо-
го планування, визначення пріоритетів, конкурсного розподілу коштів, моніто-
рингу ефективності свідчить про те, що це інструмент створення політичної ло-
яльності групи ОГС до уряду. Аналогічна ситуація складається у більшості ви-
падків і на місцевому рівні. 
 
Зауважимо, що з метою залучення громадських організацій національних меншин 
до процесу ухвалення органами державної влади управлінських рішень щодо ет-
нонаціонального розвитку утворено Раду представників Всеукраїнських громад-
ських організацій національних меншин. До її складу входять представники все-
українських громадських організацій національних меншин, які делеговані відпо-
відними громадськими об’єднаннями національних меншин України. 
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ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ  
ТА РАДІОМОВЛЕННЯ УКРАЇНИ 
 
Державний комітет телебачення та радіомовлення України, як і інші органи влади, 
одночасно застосовує цілий набір інструментів, фактично, всі, крім конкурсних. 
 
Відповідно до Закону України "Про професійних творчих працівників та творчі 
спілки" Державний комітет телебачення та радіомовлення України за бюджетною 
програмою "Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інфор-
мації" надає фінансову підтримку Національній спілці журналістів України, а 
саме обласним організаціям Спілки у виконанні їх статутних завдань на суму 950 
тисяч грн. 
 
Рішення за цією програмою, як і за іншими, ухвалюється керівництвом Держком-
телерадіо. Встановлені правила і процедури ухвалення рішень про фінансування 
тих чи інших статей видатків обмежується виключно порядком фінансування, 
затвердженим Постановою Кабміну, але який розроблений з ініціативи Комітету. 
 
За іншою бюджетною програмою "інформаційно-культурне забезпечення насе-
лення Криму у відродженні та розвитку культур народів Криму" відповідно до 
Закону України "Основи законодавства про культуру", постанов КМУ від 
11.08.1995 року № 636 "Про заходи щодо розв’язання політико-правових, соці-
ально-економічних та етнічних проблем в Автономній Республіці Крим" та від 
28.12.1996 року № 1570 "Про створення у м. Сімферополі Всеукраїнського інфор-
маційно-культурного центру" Комітет фінансує бюджетну програму "Інформа-
ційно-культурне забезпечення населення Криму у відродженні та розвитку куль-
тур народів Криму" у сумі 1047,8 тисяч грн (у 2009 році – на установу Всеукраїн-
ський інформаційно-культурний центр у м. Сімферополі було виділено 945,1 ти-
сяч грн). 
 
Фактично, це інструмент "опосередкованої" або "прихованої" підтримки ОГС, але 
відомості про це наразі відсутні. Разом із тим, є інформація про використання 
інструменту участі ОГС в роботі органу владу в сфері книговидання та книгороз-
повсюдження. 
 
Так, Держкомтелерадіо здійснює співпрацю з громадськими організаціями у сфе-
рі книговидання та книгорозповсюдження, зокрема з громадською організацією 
"Форум видавців" (м. Львів), Всеукраїнською асоціацією видавців і книгорозпов-
сюджувачів (м. Київ) та ін. Варто зазначити, що за бюджетною програмою "Ін-
формаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних фору-
мах, конференціях, виставках" Комітет забезпечує участь України у міжнародних 
книжкових заходах, форумах, конференціях. У 2010 році на такі цілі виділено 
1217 тисяч грн (у 2009-му – 740 тисяч грн).  
 
Крім того, Державний комітет телебачення та радіомовлення України забезпечує 
"Виконання заходів з питань європейської і євроатлантичної інтеграції в інфор-
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маційній сфері" у сумі 1000 тисяч грн (у 2009 році – 500 тисяч грн) відповідно до 
державних цільових програм інформування громадськості з питань європейської 
та євроатлантичної інтеграції України на 2008-2011 роки, затверджених постано-
вами КМУ від 28.05.2008 року № 502 та від 02.07.2008 року № 594. 
 
 
ВИСНОВКИ 
 
1. Попри існування цілого ряду законів та підзаконних актів, відсутня чітка схема 

загальнодержавної фінансової підтримки ОГС як на інституційному рівні, так і 
на рівні проектів та діяльності. Правила і порядки фінансування постійно змі-
нюються, немає чітких критеріїв ЦОВВ у підходах до виділення коштів. Одна і 
та сама організація співпрацює з одними ЦОВВ у рамках одного фінансового 
плану Кабміну на різних, а інколи на протилежних засадах. 

2. Частка фінансування ОГС у загальнодержавних видатках залишається упродовж 
усіх останніх 5 років незначною, попри зростання ролі ОГС, чисельності органі-
зацій та кількості залучених до безпосередньої діяльності громадян. Протягом 
останніх 3 років намітився спад фінансування (-0,026) ОГС з Державного бю-
джету і становить на сьогодні 0,056 видаткової частини. 

3. Фінансування ОГС здійснюється через схеми, які надзвичайно легко корумпу-
вати. Системні запобіжники від здійснення фінансування малоефективних 
проектів відсутні. Навіть у разі проведення конкурсів для них характерні обме-
ження права участі в конкурсах (у тому числі на підставі територіального стату-
су); невідповідність пріоритетів конкурсів потребам ОГС або їх цільових груп; 
відсутність доступу до інформації та документації, пов’язаної з конкурсом, особ-
ливо щодо вже проведених конкурсів. Крім того, наявний конфлікт інтересів 
(наприклад, участь у конкурсних комісіях представників ОГС, які подають заяв-
ки на конкурс), критерії відбору та оцінки проектів є нечіткими, здійснюється 
політичний вплив на ухвалення рішень.  

4. На загальнодержавному рівні відсутня інституційна пам’ять та координація 
роботи міністерств. Міністерства, державні комітети та інші органи державної 
влади здійснюють співпрацю на різних засадах і навіть не володіють повною 
інформацією про своїх партнерів – ОГС. Крім того, відсутня порівняльна робо-
та щодо проектів, аналіз і моніторинг за підсумками кількох років. Відомі ви-
падки здійснення фінансування одних і тих же цілей та завдань протягом кіль-
кох років.  

5. Державне казначейство України перетворилося фактично на ще один регулю-
ючий орган щодо фінансування ОГС і частково впливає на ухвалення рішень. 
Мають місце систематичні затримки здійснення платежів, обмеження авансо-
вих платежів (рішення ухвалюються за рекомендаціями Міністерством фінан-
сів України), відмови оплати витрат по незахищених статтях, а також постійні 
потреби отримання дозволів від фінансових управлінь чи інших державних ор-
ганів, що додатково збільшує документообіг для ОГС та змушує утримувати 
штатну одиницю, яка займається документальним супроводом. 
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Законодавство про закупівлі послуг  
у НУО: проблеми та шляхи їх вирішення 
 

Денис Ковриженко,  
Лабораторія законодавчих ініціатив 

 
За інформацією Міністерства економіки України загальна сума коштів за 
укладеними договорами про державні закупівлі за перше півріччя 2009 року 
становила 58 433 419 500 грн, які були розподілені між 26 307 суб’єктами гос-
подарювання. У процедурах державних закупівель протягом цього ж періоду 
НУО виконували, м’яко кажучи, незначну роль – усього за цей період їм було 
виділено 73 тисяч грн, які отримала лише одна організація (Інститут еконо-
мічних досліджень і політичних консультацій). Загалом, згідно з даними веб-
порталу з питань державних закупівель протягом 2009 року переможцями  
тендерних процедур стали три організації: Інститут економічних досліджень і 
політичних консультацій (тричі), Інститут соціально-економічних стратегій 
(двічі), Молодіжний екологічний центр Дніпровського району (двічі). З-поміж 
них левову частку бюджетних коштів отримав Інститут соціально-
економічних стратегій (2 360 000 грн або 79,8% всіх коштів, одержаних НУО, 
причому всі кошти – за процедурою торгів з обмеженою участю), друге місце 
за обсягами фінансування посів Молодіжний екологічний центр Дніпровсько-
го району (375 000 грн, 12,7%) і, відповідно, останнім за обсягом фінансуван-
ня виявився Інститут економічних досліджень і політичних консультацій 
(222 тисяч грн, 7,5%). Основними замовниками послуг НУО у 2009 році були 
Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління" 
(2,36 млн грн), Київський зоопарк (375 тисяч грн), Мінекономіки (84 тисяч 
грн), Міністерство з питань житлово-комунального господарства (73 тисяч 
грн,), Державний комітет рибного господарства (65 тисяч грн). Здебільшого у 
НУО у 2009 році закуповували наукові дослідження і розробки (87,3% кош-
тів). Київський зоопарк закупив у НУО послуги із "забезпечення постійного 
інформування мешканців міста щодо впровадження системи селективного 
(роздільного) збору твердих побутових відходів" (208 тисяч грн) та послуги в 
галузі садово-паркової архітектури (167 тисяч грн). 
 
Звісно, наведена картина закупівель послуг у неприбуткових організацій є 
неповною, оскільки не включає закупівлі послуг на суму до 100 тисяч грн, на 
які не поширюються тендерні процедури, а також закупівлі за процедурами 
запиту цінових пропозицій і закупівель в одного учасника, оголошення про 
результати проведення яких не публікуються. Але з урахуванням того, що 
частка вартості послуг НУО в загальній сумі державних закупівель є близь-
кою до нуля, сподіватись, що НУО відіграватимуть помітну роль у "позатен-
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дерних" процедурах, процедурах запиту цінових пропозицій і закупівлі в од-
ного учасника, не доводиться. 
 
Таким чином, потенціал НУО в наданні послуг для державних потреб знач-
ною мірою залишається невикористаним, а частка "закупівельних" коштів у 
бюджетах більшості НУО – невисокою. Між тим, більш активне залучення 
НУО до процедур закупівель має чимало потенційних переваг, серед яких – 
послаблення залежності від приватного фінансування і посилення матеріаль-
ної спроможності НУО загалом; більш активне залучення НУО до процесу 
формування державної політики; посилення конкуренції між постачальника-
ми послуг (що зрештою може позитивно вплинути на якість послуг, які заку-
повуються державою); підвищення взаємної довіри між державою і НУО, су-
спільством і НУО в цілому. 
 
Недостатньо активна участь НУО в процедурах закупівель була зумовлена 
низкою факторів, значна частина яких перебуває у правовій площині, а решта 
– у сфері організаційних прорахунків з боку держави в частині інформаційно-
го забезпечення закупівель, недоліків планування державних доходів і видат-
ків, "ручного" управління бюджетними коштами, недостатньо чіткого розу-
міння представниками органів влади потенційних переваг більш широкого 
залучення НУО до процедур закупівель тощо. У цій публікації основну увагу 
зосереджено саме на проблемах правового регулювання державних закупі-
вель, а також на можливих шляхах їх вирішення. 
 
1. Загальний огляд нормативно-правової  
бази у сфері державних закупівель послуг 
у неприбуткових організацій 

 
Протягом тривалого часу процедура проведення державних закупівель регла-
ментувалась Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за дер-
жавні кошти", прийнятим 22 лютого 2000 року. Цей закон небезпідставно 
критикувався багатьма експертами та учасниками тендерних процедур як та-
кий, що не відповідав європейським стандартам і створював підстави для чис-
ленних зловживань при проведенні закупівель. У період своєї чинності цей 
закон змінювався 11 разів, однак відповідні зміни мали "косметичний" харак-
тер і жодним чином не вдосконалювали його концептуальну основу. Зреш-
тою, законодавець обрав найбільш радикальний шлях вирішення проблем у 
сфері закупівель: закон було скасовано (20.03.2008 року), а уряду доручено 
затвердити Тимчасове положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за 
державні кошти. Це доручення Кабмін оперативно виконав – Тимчасове по-
ложення було затверджене вже 28 березня того ж року. Однак на цьому "ре-
формування" законодавства про закупівлі не завершилось – 9 жовтня 2008 ро-
ку Конституційний Суд України визнав рішення про делегування уряду пов-
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новажень у сфері регулювання закупівель неконституційним і, відповідно, 
скасував Тимчасове положення6. Свою позицію орган конституційної юрис-
дикції аргументував тим, що повноваження щодо встановлення правил конку-
ренції у сфері закупівель є власними повноваженнями парламенту і не можуть 
бути делеговані Кабміну (пункт 3.3 мотивувальної частини рішення Консти-
туційного Суду України). 
 
17 жовтня 2008 року КМУ визнав Постанову від 28.03.2008 року № 274 та-
кою, що втратила чинність, і ухвалив замість неї Постанову № 921 "Про за-
твердження Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні ко-
шти" (далі – Положення). Це Положення до серпня 2010 року залишалось ба-
зовим нормативно-правовим актом у сфері регулювання державних закупі-
вель. При цьому закупівлі окремих категорій робіт, товарів і послуг (усього 
близько 35 категорій) було вилучено із сфери дії Положення – такі закупівлі 
регламентувались окремими постановами Уряду. Положення не розмежову-
вало статуси окремих учасників тендерних процедур – його дія поширювалась 
як на НУО, так і на інших суб’єктів господарювання. 
 
1 червня 2010 року парламентом було ухвалено Закон України "Про здійснен-
ня державних закупівель". Як і Положення, він не передбачив розмежування 
між статусом окремих учасників процедур закупівель. Одним із важливих 
позитивних моментів цього закону стало суттєве звуження (майже вдвічі, по-
рівняно з Положенням) переліку робіт, товарів і послуг, закупівля яких має 
регулюватись спеціальними нормативно-правовими актами. Щоправда, ще до 
набуття цим законом чинності вже вкотре намітилась тенденція до вилучення 
окремих закупівель із сфери його дії7. 
 
Як і Положення, Закон України "Про здійснення державних закупівель" за-
кріпив за Мінекономіки вагомі повноваження у сфері регулювання та контро-
                                                           
6 Рішення Конституційного Суду України від 9 жовтня 2008 року № 22-рп/2008 у справі за 
конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України 
(конституційності) Постанови КМУ "Про закупівлю послуг, пов’язаних з формуванням ін-
формаційно-телекомунікаційної системи Державного реєстру виборців" [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v022p71008&p-
=1260610221550455. 

7 Наприклад, 8 липня 2010 року парламентом було прийнято Закон України "Про внесення 
змін до законів "Про здійснення державних закупівель" та "Про організацію та проведення 
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні" щодо забезпечення 
здійснення заходів з проведення та підготовки в Україні організації фінальної частини чем-
піонату Європи 2012 року з футболу", згідно з яким закупівля товарів, робіт і послуг для по-
треб "Євро-2012" має здійснюватись на підставі окремого закону, до того ж – за процедурою 
закупівлі в одного учасника без погодження з уповноваженим органом (Мінекономіки).  
10 липня 2010 року парламентом було прийнято Закон "Про вибори депутатів Верховної Ра-
ди АРК, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", за яким на закупівлю товарів, 
робіт і послуг для підготовки і проведення виборів і референдумів не поширюватиметься дія 
Закону України "Про здійснення державних закупівель". 
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лю за здійсненням державних закупівель. Так, відповідно до статті 8 названо-
го закону Мінекономіки розроблятиме і затверджуватиме нормативно-правові 
акти у сфері державних закупівель, здійснюватиме моніторинг і облік закупі-
вель, готуватиме квартальні звіти про стан закупівель, погоджуватиме засто-
сування процедури закупівлі в одного учасника, затверджуватиме стандартну 
документацію конкурсних торгів, форми річного плану закупівель, оголошен-
ня про проведення процедури закупівлі, протоколу розкриття і оцінки пропо-
зицій торгів, звіту про результати закупівлі, надаватиме роз’яснення щодо 
застосування законодавства у відповідній сфері тощо. 
 
Поряд із Законом України "Про здійснення державних закупівель", окремі 
аспекти державних закупівель регулюються також нормативно-правовими 
актами та роз’ясненнями Мінекономіки, прийнятими на підставі Положення. 
Відповідно, більшість цих актів у найближчій перспективі необхідно буде 
привести у відповідність до вищезазначеного закону. Серед цих актів, зокре-
ма, Наказ про затвердження форм документів у сфері державних закупівель8 
(яким затверджено форми річного плану закупівель, оголошень про прове-
дення процедур закупівель та звітів про результати проведення цих процедур, 
протоколів про розкриття і оцінки тендерних пропозицій тощо), Порядок змі-
ни істотних умов договору про закупівлю9; Порядок здійснення контролю за 
дотриманням законодавства щодо державних закупівель10; Порядок пого-
дження застосування процедури торгів з обмеженою участю та закупівлі в 
одного учасника11, Порядок розгляду скарг, поданих учасниками до моменту 
укладання договору про закупівлю12, Типове положення про Тендерний комі-
тет13. 
 

                                                           
8 Наказ Міністерства економіки України № 61 від 30.01.2009 року "Про затвердження форм 
документів у сфері державних закупівель" [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.me.gov.ua/file/link/131339/file/NAKAZ_61.doc.  

9 Наказ Міністерства економіки України № 62 від 30.01.2009 року "Про затвердження Порядку 
зміни істотних умов договору про закупівлю" [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=131347&cat_id=116916.  

10 Наказ Міністерства економіки України № 63 від 30.01.2009 року "Про здійснення контролю 
за дотриманням законодавства щодо державних закупівель" [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=131343&cat_id=116916.  

11 Наказ Міністерства економіки України № 64 від 30.01.2009 року "Про затвердження Поряд-
ку погодження застосування процедури торгів з обмеженою участю та закупівлі в одного 
учасника" [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/-
article?art_id=131320&cat_id=116916.  

12 Наказ Міністерства економіки України № 65 від 30.01.2009 року "Про затвердження Поряд-
ку розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладання договору про закупівлю" 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?-
art_id=131324&cat_id=116916.  

13 Наказ Міністерства економіки України № 470 від 20.05.2009 року "Про затвердження Типо-
вого положення про Тендерний комітет" [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.me.gov.ua/file/link/137459/file/komitet_nakaz.doc.  
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Певні аспекти процедур закупівель регламентуються також актами самих за-
мовників робіт, товарів та послуг. Наприклад, замовники затверджують поло-
ження про власні тендерні комітети (на основі відповідного Типового поло-
ження Мінекономіки), утворюють ці комітети, затверджують їхній склад з 
числа своїх працівників, призначають голів тендерних комітетів тощо. 
 
 
2. Огляд основних етапів проведення  
закупівель і змісту процедур закупівель 

 
2.1. Етапи проведення закупівель 
 
Основні етапи проведення державних закупівель за тендерними процедурами 
включають: 1) етап планування; 2) ініціювання процедури закупівель; 3) про-
ведення закупівлі та оформлення її результатів; 4) виконання договорів та  
контроль за їх виконанням. Ці етапи залежно від типів тендерних процедур у 
схематичному вигляді подано у Схемі 414. У Схемі 3 для порівняння показано, 
якими будуть етапи закупівель відповідно до Положення, що діяло до набуття 
чинності Законом України "Про здійснення державних закупівель". 
 
На етапі планування державних закупівель тендерні комітети замовників за-
тверджують плани державних закупівель на відповідний рік (на залишок по-
точного року, якщо річний план затверджується на початку року, чи на весь 
рік – якщо річний план затверджується наприкінці року). План заповнюється 
за формою, затвердженою Міністерством економіки (Наказ Мінекономіки  
№ 61 від 30.01.2009 року). До планування державних закупівель жоден 
суб’єкт господарювання, у тому числі і неприбуткові організації, не залуча-
ється. Певні частини річного плану не підлягають оприлюдненню, зокрема 
інформація стосовно очікуваної вартості предмета закупівлі та щодо підрозді-
лів (посадових осіб), яких передбачається залучити до підготовки тендерної 
документації (хоча деякі замовники у річних планах державних закупівель усе 
ж таки оприлюднюють інформацію стосовно підрозділів, що залучатимуться 
до підготовки тендерної документації15). Інструкцією Мінекономіки щодо 
заповнення форми річного плану закупівель передбачається, що у разі, якщо 
очікувана вартість предмета закупівлі є нижчою за 100 тисяч грн (для товарів 
і послуг) чи 300 тисяч грн (для робіт), такий предмет закупівлі зазначається в 
додатку до річного плану закупівель, який складається у довільній формі 
                                                           
14 Етап виконання договорів і контролю за їх виконанням у Схемах 3 і 4 не розглядаються, 
оскільки безпосередньо з тендерними процедурами (які завершуються підписанням договору 
про закупівлю або скасування торгів чи визнанням їх такими, що не відбулися) не пов’язані. 

15 Див., наприклад, Річний план державних закупівель Міністерства фінансів України на 2009 
рік (для оприлюднення) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/-
file/link/228533/file/Plan_tender_2009.pdf . 
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(пункт 1 Інструкції). Разом із тим, Інструкція не дає чіткої відповіді на питан-
ня про те, чи має оприлюднюватись такий додаток і чи має він оформлюва-
тись узагалі. На практиці замовники не оприлюднюють додатки до річних 
планів. 
 
Затверджені замовниками річні плани державних закупівель (а також зміни до 
них) підлягають оприлюдненню шляхом їх розміщення на власному веб-сайті 
замовника чи веб-сайті головного розпорядника державних коштів протягом 
10 календарних днів з дати їх затвердження. Міністерство економіки також 
роз’яснило, що у разі відсутності у замовника власного веб-сайту та одночас-
ної відсутності у нього головного розпорядника бюджетних коштів річний 
план закупівель і зміни до нього оприлюднюються на веб-сайті органу, до 
сфери управління якого входить замовник, чи органу, якому він підконтроль-
ний або підпорядкований, чи на веб-сайті органу, який здійснює управління 
державними корпоративними правами. 
 
На відміну від Положення, Закон України "Про здійснення державних закупі-
вель" забезпечив більш чіткий зв’язок між процесом планування державних 
закупівель та процесом їх ініціювання і проведення. Якщо Положення фор-
мально не зв’язувало замовника затвердженим ним планом (оскільки необхід-
ною умовою проведення закупівлі вважалась лише наявність погодження  
Мінекономіки або публікація оголошення про проведення тендера чи попе-
редньої кваліфікації учасників тендерної процедури (залежно від типів проце-
дур), то за статтею 4 нового закону "Про здійснення державних закупівель" 
закупівлі мають здійснюватись відповідно до річних планів та змін до них, які 
повинні надсилатись до Мінекономіки та Державного казначейства України у 
визначений строк. При цьому до здійснення оплати за договорами про закупі-
влю Державне казначейство повинно перевірити відповідність договору про 
закупівлю річному плану закупівель з урахуванням внесених до плану змін 
(стаття 7 Закону України "Про здійснення державних закупівель"). 
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Схема 3. Основні етапи проведення державних закупівель (згідно з 
Постановою КМУ № 921 від 28.03.2008 року) 

Річний план закупівель

Тендерний комітет

Затвердження1

Веб-сайт замовника/
розпорядника

бюджетних коштів

2 Оприлюднення, 10 днів після
затвердження

3

Публікація у Віснику
державних закупівель та на
веб-порталі закупівель

Оголошення
про проведення тендеру

Оголошення
про проведення попередньої

кваліфікації учасників

Міністерство економіки

Погодження процедури
торгів з обмеженою участю
і закупівлі в одного учасника

ПогодженняВідмова
в погодженні

Рішення4

Запит цінових пропозицій

Укладання договору з одним учасником
5

Проведення торгів з обмеженою участю

4

Запрошення до участі у закупівлі (за
процедурою торгів з обмеженою участю без

попередньої кваліфікації)

5

Проведення попередньої кваліфікації, 
відкритих, двоступеневих торгів, 

редукціону, торгів з обмеженою участю

6

Акцепт пропозиції,
повідомлення
учасників про

результати торгів

5

7
Договір з

переможцем

4

6 (8)

1) Інформація не для друку (розпорядник, джерело фінансування, очікувана вартість
закупівлі); 2) Інформація про замовника; 3) Інформація про предмет закупівлі; 4) 

Основні вимоги до учасників; 5) Місце і способи отримання кваліфікаційної
документації; 6) Місце, спосіб, строк подання кваліфікаційних пропозицій; 7) Місце, 
дата, час розкриття кваліфікаційних пропозицій; 8) Вимоги щодо надання додаткової

інформації

1) Предмет закупівлі; 2) Код економічної класифікації видатків; 3)  Джерело
фінансування; 4) Вартість предмета закупівлі; 5) Процедура закупівлі; 6) Орієнтовний

початок процедури; 7) Підрозділ (особа), яку планується залучити до підготовки
тендерної документації

1) Інформація не для друку (розпорядник, джерело фінансування, очікувана
вартість закупівлі); 2) Інформація про замовника; 3) Інформація про предмет
закупівлі; 4) Процедура закупівлі; 5) Місце і способи отримання тендерної

документації; 6) Спосіб, розмір тендерного забезпечення (якщо вимагається); 
7) Місце, спосіб, строк подання тендерних пропозицій; 8) Місце, дата, час
розкриття тендерних пропозицій; 9) Кваліфікаційні вимоги, критерії оцінки, 

способи зв'язку для отримання додаткової інформації

4
Опублікування оголошення про результати торгів у

Віснику державних закупівель

7 (9)

 
Схема 4. Основні етапи проведення державних закупівель за Законом 
України "Про здійснення державних закупівель" від 1 червня 2010 року 

Річний план закупівель

Комітет з конкурсних торгів

Затвердження1

Веб-сайт замовника/
розпорядника

бюджетних коштів

2

Оприлюднення, 
10 днів після
затвердження

Оголошення про проведення
процедури закупівлі (відкриті та
двоступеневі торги), попередньої

кваліфікації, запит цінових пропозицій, 
інформація про закупівлю в

одного учасника

Міністерство економіки

Погодження процедури
закупівлі в одного учасника

ПогодженняВідмова
в погодженні

Укладання договору з одним учасником

Оголошення про
результати

проведення торгів

1) Предмет закупівлі; 2) Код економічної класифікації видатків; 3)  Джерело
фінансування; 4) Вартість предмета закупівлі; 5) Процедура закупівлі; 6) Орієнтовний

початок процедури; 7) Підрозділ (особа), яку планується залучити до підготовки
тендерної документації

Міністерство економіки

Державне казначейство

3 Надсилання плану, 
змін до нього, 5 днів
після затвердження

4 4

Публікація у Віснику державних закупівель
та на веб-порталі закупівель

Проведення процедури
закупівлі – попередньої
кваліфікації, відкритих, 
двоступеневих торгів, 

запиту цінових
пропозицій

5

Акцепт пропозиції

Публікація у Віснику державних закупівель
та на веб-порталі закупівель

протягом 7 днів з дня укладення договору

6
Рішення про відміну

торгів

Визнання торгів такими,
що не відбулися

Договір з переможцем
7

8

7

5

15 днів

Опублікування листа погодження або
листа про відмову у погодженні

6

7

8

14 днів
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Згідно із Законом України "Про здійснення державних закупівель" етап ініці-
ювання процедури закупівель розпочинається з публікації замовником у "Віс-
нику державних закупівель" та на веб-порталі закупівель оголошення про про-
ведення процедури закупівлі (за процедурами відкритих, двоступеневих тор-
гів, попередньої кваліфікації), із запиту цінових пропозицій чи інформації про 
застосування процедури закупівлі в одного учасника. Цей підхід суттєво від-
різняється від того, який закріплювався в Положенні (відповідно до Положен-
ня процедура запиту цінових пропозицій взагалі не потребувала будь-яких 
попередніх дій за наявності підстав для її проведення, вона могла вільно про-
водитись замовником – пункт 14 Положення), тоді як процедури закупівлі в 
одного учасника та торгів з обмеженою участю (без попередньої кваліфікації 
учасників) розпочинались погодженням Мінекономіки можливості їх прове-
дення. Натомість за новим законом "Про здійснення державних закупівель" 
для більшості процедур закупівель опублікування оголошень про їх прове-
дення, власне, і завершує етап їх ініціювання – саме з моменту опублікування 
оголошення або запиту цінових пропозицій розпочинається відлік строків 
проведення відповідних тендерних процедур. Єдиним винятком з цього пра-
вила є процедура закупівлі в одного учасника – її ініціювання завершується 
ухваленням Мінекономіки рішення про погодження закупівлі в одного учас-
ника. Більш детально окремі процедури державних закупівель розглянуто у 
схемах 5-9. 
 
Етап проведення закупівлі розпочинається з оприлюднення документації тор-
гів (за процедурами відкритих торгів, двоступеневих торгів), кваліфікаційної 
документації (за процедурою попередньої кваліфікації), опублікування запиту 
цінових пропозицій (за процедурою запиту цінових пропозицій) чи листа-
погодження закупівлі в одного учасника (за процедурою закупівлі в одного 
учасника). Проведення закупівлі завершується тим, що комітет з конкурсних 
торгів ухвалює одне з рішень: 1) про скасування торгів (частина 1 статті 30 
закону "Про здійснення державних закупівель"); 2) про визнання торгів таки-
ми, що не відбулися (частина 2 статті 30 закону "Про здійснення державних 
закупівель"); 3) про акцепт тендерної пропозиції, що визнана найбільш еко-
номічно вигідною за результатами оцінки (стаття 31 закону "Про здійснення 
державних закупівель"). В останньому випадку замовник протягом одного 
робочого дня з дня ухвалення рішення про визначення переможця торгів зо-
бов’язаний надіслати переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції, 
а всім іншим учасникам процедури – письмове повідомлення про результати 
торгів із зазначенням найменування і місцезнаходження переможця. Це по-
відомлення також публікується у "Віснику державних закупівель" та на веб-
порталі закупівель (стаття 10 закону "Про здійснення державних закупівель"). 
У визначений строк з дня акцепту пропозиції замовник укладає з переможцем 
торгів договір про закупівлю. Тривалість цього строку залежить від типу тен-
дерної процедури: для відкритих, двоступеневих торгів і попередньої кваліфі-
кації він, за загальним правилом, становить 30 днів, для процедур запиту ці-
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нових пропозицій та закупівлі в одного учасника – 14 днів. Усі закупівельні 
процедури формально завершуються опублікуванням оголошень про їхні ре-
зультати та звітів про проведення закупівель (статті 10, 19 закону "Про здійс-
нення державних закупівель"). 
 
2.2. Огляд процедур державних закупівель 
 
Залежно від вартості предмета закупівлі Закон України "Про здійснення дер-
жавних закупівель" виділяє дві основні процедури проведення закупівель:  
1) закупівлю товарів і послуг вартістю до 100 тисяч грн, а також робіт вартіс-
тю до 300 тисяч грн; 2) закупівлю товарів і послуг на суму, що становить 
100 тисяч грн і більше; закупівлю робіт на суму 300 тисяч грн і більше. 
 
Перший тип процедури перебуває за межами правового регулювання у тому 
сенсі, що до неї не застосовуються вимоги статті 2 закону "Про здійснення 
державних закупівель"; при цьому, як свідчать результати співбесід з пред-
ставниками ЦОВВ, її проведення не регулюється і внутрішніми актами замов-
ників. Фактично, в рамках цієї процедури замовник самостійно визначає ви-
конавця (постачальника) робіт, товарів і послуг та укладає з ним договір, по-
ложення якого, зрозуміло, не повинні суперечити чинному законодавству. 
 
Другий тип процедури регулюється безпосередньо законом "Про здійснення 
державних закупівель" (за винятком тих робіт, товарів і послуг, до закупівель 
яких відповідний закон не застосовується, наприклад – закупівель, які станов-
лять державну таємницю, товарів, робіт і послуг для підготовки та проведення 
виборів і референдумів тощо). Загалом, закупівлі на суму 100 тисяч грн (для 
товарів і послуг) та 300 тисяч грн (для робіт) здійснюються за 5 процедурами, 
визначеними у статті 12 закону "Про здійснення державних закупівель": а) за 
процедурою відкритих торгів; б) за процедурою двоступеневих торгів; в) за 
процедурою запиту цінових пропозицій; г) за процедурою попередньої квалі-
фікації (раніше – торги з обмеженою участю); д) за процедурою закупівлі в 
одного учасника. Таким чином, Закон України "Про здійснення державних 
закупівель" суттєво скоротив перелік закупівельних процедур, адже за Поло-
женням, окрім вищезазначених процедур, закупівля робіт, товарів і послуг 
могла здійснюватись в рамках торгів з обмеженою участю без попередньої 
кваліфікації (за новою процедурою попередньої кваліфікації проведення ква-
ліфікації учасників є обов’язковим) та процедурою редукціону. Закон також 
суттєво посилив прозорість здійснення всіх закупівельних процедур (навіть 
процедури закупівлі в одного учасника) та впровадив низку механізмів запо-
бігання дискримінації учасників з боку замовників, стимулювання конкурен-
ції. Наприклад, якщо в рамках процедури запиту цінових пропозицій замов-
ник раніше міг самостійно визначити учасників закупівлі, надіславши запити 
цінових пропозицій трьом суб’єктам за власним розсудом, то відтепер до уча-
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сті у закупівлі за процедурою запиту цінових пропозицій допускається необ-
межене коло зацікавлених осіб (частина 1 статті 36 зазначеного закону). Закон 
також скасував преференції для національних виробників (постачальників) 
робіт, товарів і послуг, що цілком відповідає практиці Світової організації 
торгівлі. 
 
Як і раніше, основною процедурою закупівель формально залишається проце-
дура відкритих торгів (частина 1 статті 20 названого закону), хоча з інших 
положень Закону прямо випливає, що деякі процедури, за наявності певних 
підстав для їх застосування, мають більш пріоритетне значення. Іншими сло-
вами, процедура відкритих торгів фактично застосовуватиметься лише у тих 
випадках, коли будуть відсутні підстави для проведення закупівель за іншими 
процедурами. Зміст усіх закупівельних процедур та загальні підстави їх засто-
сування при проведенні закупівель наведено у схемах 3-7. 
 
На позитивну оцінку заслуговує також ще одне вважливе нововведення Зако-
ну України "Про здійснення державних закупівель" – впровадження закупі-
вель на засадах координації (стаття 13). Перелік товарів, закупівля яких здійс-
нюватиметься на засадах координації, та генеральний замовник затверджува-
тимуться Кабміном за поданням Мінекономіки. Право затверджувати перелі-
ки товарів і послуг, які закуповуватимуться на засадах координації, а також 
право визначати генерального замовника надано й Раді Міністрів Автономної 
Республіки Крим (далі – АРК), місцевим державним адміністраціям та вико-
навчим органам місцевих рад. До недоліків регулювання закупівель на заса-
дах координації можна віднести рамковий характер регулювання таких заку-
півель зазначеним законом, а також звужений перелік "об’єктів", які закупо-
вуватимуться на засадах координації: на центральному рівні до них віднесено 
лише товари; на місцевому рівні на засадах координації не закуповуватимуть-
ся роботи (частина 1 статті 13 названого закону). 
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Схема 5. Процедура відкритих торгів

Замовник

Підстави

Основна процедура закупівлі; 
пропозиції можуть подавати

всі зацікавлені особи
Оголошення про

проведення процедури у
“Віснику державних

закупівель” та на веб-порталі

1

Оприлюднення
документації торгів у
“Віснику державних

закупівель” та на веб-порталі
За 30 днів до
розкриття
пропозицій

2

Подання пропозицій
конкурсних торгів

30 днів після оголошення

15 днів – за
скороченої
процедури

3

Розкриття пропозицій
конкурсних торгів4

Скасування торгів

Визнання торгів такими, 
що не відбулися

Акцепт пропозиціїРозгляд та оцінка пропозицій

5
20 днів після розкриття
(10 днів – за скороченої

процедури)

6

Опублікування
повідомлення про акцепт

7

3 
робочих

дні Договір про
закупівлю

8

Не пізніше ніж через
30 днів з дня акцепту, 

5-14 днів – за скороченої
процедури

Оголошення
про результати

процедури

Звіт про результати
проведення

процедури закупівлі

7 днів

8

8

7 днів

 
 
Схема 6. Процедура двоступеневих торгів

Замовник

Підстави
• Замовник не може визначити
характеристики товарів, робіт
або вид послуг і потрібно
провести переговори з
учасниками
• Предметом закупівлі є наукові
дослідження, розробки, дослідно-
конструкторські чи будівельні роботи

Оголошення про
проведення процедури у

“Віснику державних
закупівель” та на веб-порталі

1

Оприлюднення
документації торгів у
“Віснику державних

закупівель” та на веб-порталі
За 30 днів до
розкриття
пропозицій

2

Подання попередніх пропозицій,
внесення змін до документації

30 днів після оголошення

15 днів – за
скороченої
процедури

3

Подання остаточних пропозицій
4

Скасування торгів

Визнання торгів такими, 
що не відбулися

Акцепт пропозиціїРозгляд та оцінка пропозицій

5
20 днів після розкриття
(10 днів – за скороченої

процедури)

6

Опублікування
повідомлення про акцепт

7

3 
робочих

дні Договір про
закупівлю

8

Не пізніше ніж через
30 днів з дня акцепту, 

5-14 днів – за скороченої
процедури

Оголошення
про результати

процедури

Звіт про результати
проведення

процедури закупівлі

7 днів

8

8

7 днів

Не
менше
15 днів
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Підстави

Закупівля здійснюється за
процедурою запиту цінових

пропозицій щодо товарів і послуг, 
для яких існує постійно діючий

ринок, якщо їх вартість не
перевищує 200 000 грн

Схема 7. Процедура запиту цінових пропозицій

Замовник
Надсилання запиту не
менш як 3 учасникам

Опублікування запиту у
“Віснику державних закупівель”

та на веб-порталі

Подання цінових пропозицій

1

2Не менше 10 днів після
опублікування запиту

Розкриття цінових пропозицій
3

Розгляд пропозицій
4

Не
більше
5 днів

Відхилення пропозицій

Скасування процедури запиту

Акцепт пропозиції

5

Повідомлення про акцепт пропозиції

6

3 
робочих

дні Договір про
закупівлю

7

Не раніше ніж через 5 
робочих днів з дня

публікації

Але не пізніше ніж через
14 днів після

визначення переможця

Звіт про результати
проведення

процедури закупівлі

8

 
 
Схема 8. Процедура попередньої кваліфікації

Підстави

Необхідно попередньо визначити
кваліфікаційну відповідність, 
фінансово-економічний стан, 

технічні і організаційні можливості
учасникаЗамовник

Оголошення про
проведення процедури у

“Віснику державних
закупівель” та на веб-порталі

1За 30 днів до розкриття пропозицій

Оприлюднення
кваліфікаційної документації у

“Віснику державних
закупівель” та на веб-порталі

2 За 30 днів до
розкриття
пропозицій

Подання кваліфікаційних
пропозицій 3

30 днів після оголошення

15 днів – за
скороченої
процедури

Розкриття кваліфікаційних
пропозицій

4

Скасування процедури
попередньої кваліфікації

5
Якщо відбір пройшли
менше 2 учасників

Повідомлення учасників про
результати попередньої кваліфікації

6

6

10 днів з дня
розкриття пропозицій

10 днів з дня
розкриття пропозицій

Подання пропозицій
конкурсних торгів

7 Не менше
15 днів
з дня

повідомлення

Розкриття пропозицій8 Скасування торгів

Визнання торгів такими, 
що не відбулися

Акцепт пропозиції

9

Договір про
закупівлю

Не пізніше ніж
через 30 днів з
дня акцепту

Оголошення
про результати

процедури

10

11
11

7 днів

Звіт про результати
проведення

процедури закупівлі

12
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Схема 9. Процедура закупівлі в одного учасника

Замовник
Рішення про застосування
процедури закупівлі в

одного учасника

Опублікування інформації
про застосування процедури
закупівлі в одного учасника

3 дні

1

2

Міністерство
економіки

3

Подання документів для
застосування процедури

(перелік документів визначає КМУ)

Відмова в погодженні Погодження

4
15 днів

(5 днів – як виняток)

4

15 днів
(5 днів – як виняток)

Лист

Опублікування листа у
“Віснику державних

закупівель” та на веб-порталі

5Не пізніше ніж через 15 днів

Підписання договору
про закупівлю

6

Через 14 днів
(5 робочих днів у

виняткових випадках)

Оголошення про результати
процедури закупівлі

77 днів

Підстави

• Закупівля творів мистецтва
• Закупівля, пов'язана із

захистом інтелектуальної
власності

• Договір з переможцем
мистецького чи
архітектурного конкурсу

• Відсутність конкуренції
• Термінова потреба
• Двічі скасовано закупівлю

3. Основні проблеми у сфері  
державних закупівель послуг НУО  
 
Як свідчать результати опитувань представників НУО, які брали участь у 
державних закупівлях, активному залученню НУО як учасників закупівельних 
процедур до набуття чинності Законом України "Про здійснення державних 
закупівель" перешкоджала низка факторів:  
1) загальна нестабільність законодавства у сфері закупівель, нечіткість фор-
мулювань відповідних правових норм (насамперед, Положення) та відсут-
ність необхідних нормативно-правових актів, спрямованих на конкретиза-
цію суперечностей і заповнення прогалин у правовому регулюванні;  

2) неможливість або, як мінімум, складність надання неприбутковими органі-
заціями послуг на оплачуваній основі через можливість втрати неприбутко-
вого статусу та оподаткування отриманих коштів податком на прибуток 
підприємств; 

3) недоліки в інформаційному забезпеченні державних закупівель – основна 
інформація щодо закупівель була доступною на веб-порталі державних за-
купівель, однак портал адмініструвався у спосіб, який ускладнював пошук 
інформації щодо запланованих закупівель; частина інформації щодо закупі-
вель (наприклад, за процедурою запиту цінових пропозицій, закупівлі в од-
ного учасника) до прийняття Закону України "Про здійснення державних 
закупівель" узагалі була недоступною; 
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4) недоліки у правовому регулюванні самих процедур закупівель, що призво-
дили до зниження загальної прозорості таких процедур та уможливлення 
зловживань у "закупівельній" сфері (наприклад, шляхом добору "потріб-
них" учасників за процедурами торгів з обмеженою участю, запиту цінових 
пропозицій та закупівлі в одного учасника); 

5) значний рівень дискреційних повноважень (тобто таких, які здійснюються 
на власний розсуд) замовників щодо визначення переліку документів, що 
мали підтверджувати відповідність учасників кваліфікаційним вимогам, 
наявність бюрократичних перешкод у вигляді необхідності подання певних 
документів (наприклад, довідки про те, що учасник не є банкрутом, довідки 
про відсутність судимості тощо), необхідних для допуску до торгів; 

6) необхідність внесення тендерного забезпечення чи забезпечення виконання 
договору про закупівлю; 

7) відсутність дієвих механізмів захисту від інфляції та коливань валютних 
курсів після підписання договорів про закупівлі (особливої актуальності ця 
проблема набула у 2008 році, коли курс національної валюти суттєво зни-
зився щодо долара США і євро); 

8) відсутність передоплати за договорами про закупівлі; 
9) обмеження щодо напрямів використання державних коштів (наприклад, у 
частині неможливості придбання основних фондів), заборона заміни вико-
навця договору. 

 
Новий Закон України "Про здійснення державних закупівель" певною мірою 
вирішив частину вищезазначених проблем. Так, оскільки закупівлі надалі ре-
гулюватимуться цим законом, а не нормативно-правовим актом уряду, цілком 
можна очікувати на те, що законодавство у сфері державних закупівель буде 
більш стабільним і передбачуваним, порівняно з 2008-2009 роками. Названий 
закон також вирішив значну частину проблем, пов’язаних з інформаційним 
забезпеченням державних закупівель та регулюванням окремих процедур, 
зокрема – посилив прозорість і конкурентоспроможність усіх процедур заку-
півель. Це сприятиме розвитку ефективної конкуренції між учасниками про-
цедур закупівель, забезпеченню результативності процедур закупівель та 
більш ефективному використанню бюджетних коштів. Водночас низка важ-
ливих проблем, які свого часу не було вирішено Положенням та іншими зако-
нодавчими актами, новий закон "Про здійснення державних закупівель" також 
не вирішив. 
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3.1. Можливість втрати організацією  
неприбуткового статусу  
у разі надання послуг за бюджетні кошти 

 
Чинне законодавство не дає однозначної відповіді на питання про те, чи мо-
жуть неприбуткові організації здійснювати комерційну діяльність, зокрема 
продавати послуги, які за Законом України "Про оподаткування прибутку 
підприємств" не охоплюються визначенням "основної діяльності". Так, згідно 
із статтею 86 Цивільного кодексу непідприємницькі товариства можуть поряд 
із свою основною діяльністю здійснювати підприємницьку діяльність, якщо 
інше не встановлено законом і якщо ця діяльність відповідає меті їх створення 
та сприяє її досягненню. З іншого боку, відповідно до статті 7.11.13 Закону 
України "Про оподаткування прибутку підприємств" до основної діяльності 
неприбуткових організацій продаж послуг може бути віднесений лише за 
умови, якщо такі послуги пропагують принципи та ідеї, для захисту яких було 
створено неприбуткову організацію, є тісно пов’язаними з її основною діяль-
ністю, і ціна таких послуг є нижчою за звичайну або регулюється державою. 
Невизначеності у питанні можливості здійснення НУО комерційної діяльності 
додає також стаття 24 Закону України "Про об’єднання громадян", за якою 
об’єднання громадян можуть здійснювати необхідну комерційну діяльність 
шляхом створення госпрозрахункових підприємств і організацій із статусом 
юридичної особи, заснування підприємств. Тобто, якщо зміст статті 24 зазна-
ченого закону тлумачити буквально, то НУО можуть здійснювати комерційну 
діяльність виключно через засновані ними підприємства. Зважаючи на те, що 
відповідно до пункту 5.1 Положення про Реєстр неприбуткових організацій та 
установ16 порушення неприбутковою організацією законодавчих актів про 
неприбуткові організації може мати наслідком виключення її з Реєстру з од-
ночасним скасуванням ознаки неприбутковості, НУО намагаються не ризику-
вати своїм неприбутковим статусом і не надавати платні послуги, які не мо-
жуть бути віднесені до їх основної діяльності. Результати проведених співбе-
сід з представниками НУО засвідчили те, що організації вирішують зазначену 
проблему по-різному: одні беруть участь у державних закупівлях виключно 
опосередковано, через комерційні підприємства; інші ж долучаються до тен-
дерних процедур безпосередньо, але при цьому сплачують податок на прибу-
ток підприємств. На думку більшості опитаних представників НУО, супереч-
ності у правовому регулюванні комерційної діяльності неприбуткових органі-
зацій є однією із найбільш вагомих причин їх недостатньо активної участі у 
тендерних процедурах. 
 

                                                           
16 Положення про Реєстр неприбуткових організацій та установ, затверджене наказом Держав-
ної податкової адміністрації України від 11.07.1997 року № 232  [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0291-97.  
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З огляду на це положення законів, які регулюють діяльність неприбуткових 
організацій, мають бути, по-перше, узгоджені між собою, по-друге, однознач-
но передбачати право громадських організацій безпосередньо здійснювати 
підприємницьку діяльність, якщо вона відповідає меті їх створення та сприяє 
досягненню цієї мети (детальніше див. Рекомендації). 
 
3.2. Недостатньо ефективне інформаційне  

забезпечення державних закупівель 
 
Доступ будь-якої зацікавленої організації до повного спектра інформації про 
плани закупівель, процедури їх проведення і результати дозволяє, по-перше, 
забезпечити доступ усіх охочих до процедур державних закупівель і їх належ-
ну підготовку до запланованих закупівель, по-друге, дає змогу більш ефектив-
но використовувати бюджетні кошти і відбирати найбільш економічно вигідні 
пропозиції (що, своєю чергою, стимулює конкуренцію, запобігає корупції і 
сприяє оптимізації розподілу бюджетних коштів); по-третє, дозволяє зменши-
ти ризик зриву тендерних процедур через відсутність необхідної кількості 
учасників; по-четверте, сприяє визначенню того, що саме і в якому обсязі фі-
нансує держава, яким чином (наскільки прозоро, неупереджено та "конкурен-
тно") розподіляються бюджетні ресурси; дає можливість забезпечити громад-
ський контроль за використанням бюджетних коштів, змістити пріоритети у 
фінансуванні певних видатків, у тому числі у напрямі збільшення обсягу фі-
нансування тих послуг, які можуть надавати НУО. 
 
Попри те, що Законом України "Про здійснення державних закупівель" за-
кріплено ряд механізмів забезпечення прозорості процедур закупівель, деякі 
проблеми у сфері інформаційного забезпечення все ще залишаються актуаль-
ними. Серед них – розпорошеність інформації (зокрема, щодо запланованих 
закупівель), відсутність даних про закупівлі на суму, що не перевищує визна-
ченого названим законом порогу застосування закупівельних процедур, а та-
кож складність доступу до інформації, розміщеної на веб-порталі державних 
закупівель. 
 
До прийняття Закону України "Про здійснення державних закупівель" части-
на важливої інформації про закупівлі не підлягала оприлюдненню. Напри-
клад, інформація про закупівлі на суму до 100 тисяч грн (для товарів і послуг) 
та до 300 тисяч грн (для робіт). Також не підлягали оприлюдненню оголо-
шення про проведення процедур торгів з обмеженою участю, запиту цінових 
пропозицій та закупівлі в одного учасника, оголошення про результати заку-
півель за процедурами запиту цінових пропозицій та закупівлі в одного учас-
ника. З набуттям чинності Законом України "Про здійснення державних заку-
півель" основна інформація про закупівлі стане відкритою. Відповідно до 
статті 10 зазначеного закону на веб-порталі державних закупівель в 
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обов’язковому порядку та у визначений цим законом строк мають публікува-
тись оголошення про проведення всіх процедур закупівель (у тому числі про 
проведення закупівлі в одного учасника), мають подаватися документація 
конкурсних торгів та кваліфікаційна документація, зміни та роз’яснення до 
документації, повідомлення учасників та оголошення про результати проце-
дур закупівель, а також звіти про результати проведення процедур закупівель. 
Водночас, інформація про закупівлі робіт на суму до 300 тисяч грн, товарів і 
послуг на суму до 100 тисяч грн і надалі залишатиметься закритою, оскільки 
Закон України "Про здійснення державних закупівель" на ці категорії закупі-
вель не поширюється. 
 
Також слід наголосити, що до набуття чинності Законом України "Про здійс-
нення державних закупівель" на веб-порталі державних закупівель не опри-
люднювались річні плани закупівель замовників та зміни до них. Їх оприлюд-
нення здійснювалось на веб-сайтах цілого ряду суб’єктів: на веб-сайті самого 
замовника (за наявності), веб-сайті головного розпорядника бюджетних кош-
тів (якщо у замовника не було веб-сайту і він мав головного розпорядника 
бюджетних коштів, у якого був веб-сайт), веб-сайті органу, до сфери управ-
ління якого належав замовник, чи який контролював діяльність замовника 
(якщо у замовника з огляду на його статус не було головного розпорядника і 
сам він не мав власного веб-сайту). Зрештою, аби знайти в мережі Інтернет 
плани закупівель певного замовника, потрібно було спочатку проаналізувати, 
чи є в нього розпорядник, хто контролює діяльність замовника, кому він під-
порядкований тощо. Іншими словами, пошук річних планів замовників був 
складним, а отримати узагальнену інформацію про типи послуг, що мали за-
куповуватись замовниками (наприклад, про наукові дослідження, консульта-
ційні послуги тощо), виявлялось надзвичайно складним завданням, якщо вза-
галі можливим. Ці недоліки призводили до того, що НУО часто не знали, які 
послуги, в якому обсязі, коли саме і через які процедури мали закуповуватись 
державними замовниками. Відповідно, планувати і брати участь у державних 
закупівлях за таких умов було досить складно. Новий закон "Про здійснення 
державних закупівель" цю проблему так і не вирішив – річні плани державних 
закупівель та зміни до них, згідно із статтею 10 Закону України "Про здійс-
нення державних закупівель", не належать до інформації, що підлягає опри-
людненню на веб-порталі з питань державних закупівель, а відтак, і надалі 
можуть оприлюднюватись на веб-сайтах десятків (якщо не сотень) замовни-
ків, що негативно впливатиме на доступ до інформації з питань державних 
закупівель. 
 
Веб-портал державних закупівель є незручним для користування та пошуку 
необхідної інформації. Наприклад, у безкоштовній частині порталу, доступній 
для будь-якого зареєстрованого користувача (реєстрація є безкоштовною), 
повноцінного пошуку оголошень та результатів закупівель просто не існує: 
пошук можливий лише за такими параметрами, як номер "Вісника державних 
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закупівель", галузь (наприклад, будівництво; наукові дослідження і розробки; 
товари, роботи і послуги) і номер оголошення. Відсутні й такі можливості, як 
контекстний пошук (пошук за ключовими словами), пошук оголошень за за-
мовниками, регіонами, типами тендерних процедур, за датами та часом роз-
криття тендерних пропозицій, кінцевими строками подання тендерних пропо-
зицій тощо. Для того, щоб відшукати інформацію про громадські організації, 
які перемогли у торгах у 2009 році, автору цього дослідження потрібно було 
переглянути декілька тисяч оголошень про результати торгів у рубриках "На-
укові дослідження і розробки", "Роботи, товари і послуги", "Консалтингові 
послуги, навчання" тощо. 
 
Більше можливостей дає розширений пошук оголошень на веб-порталі, реєст-
рація на якому здійснюється на платній основі (на початку серпня 2010 року 
вартість послуг становила 288 грн на три місяці і 806,4 грн на рік). Підклю-
чення до розширеного пошуку дозволяє шукати оголошення про закупівлі за 
типами процедур закупівель (відкриті торги, торги з обмеженою участю, ре-
дукціон, двоступеневі торги17), регіонами замовників, діапазонами дат торгів. 
Але й такий розширений пошук має недоліки: наприклад, відсутня можли-
вість пошуку за строками подання тендерних пропозицій, датами їх розкрит-
тя, термінами поставки, не передбачено можливість пошуку за окремими ти-
пами замовників (міністерствами, іншими ЦОВВ, підприємствами, установа-
ми і організаціями у сфері управління ЦОВВ тощо). На наш погляд, розшире-
ний пошук інформації слід зробити на безкоштовній основі, а платний доступ 
мав би передбачати можливість пошуку за максимально вичерпним переліком 
критеріїв. У наявному вигляді веб-портал з питань державних закупівель не 
може вважатись високоефективним інструментом інформаційного забезпе-
чення державних закупівель. 
 
Таким чином, підвищення ефективності інформаційного забезпечення дер-
жавних закупівель потребує: 1) розміщення всіх річних планів державних за-
купівель та змін до них на єдиному ресурсі – веб-порталі з питань державних 
закупівель; 2) оприлюднення на веб-порталі з питань державних закупівель 
інформації про закупівлі на суму, що не перевищує порогу застосування заку-
півельних процедур (100 тисяч грн для товарів і послуг, 300 тисяч грн – для 
робіт); 3) покращення адміністрування веб-порталу, насамперед – у напрямі 
забезпечення швидкого пошуку потрібної інформації про державні закупівлі 
(більш детально див. Рекомендації). 
 

                                                           
17 Станом на 4 серпня 2010 року типи процедур закупівель не було приведено у відповідність 
до Закону "Про здійснення державних закупівель". 
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3.3. Відсутність механізмів забезпечення  
прозорості і недискримінаційності  
процедур "малих закупівель" 

 
Статтею 2 Закону України "Про здійснення державних закупівель" передба-
чено, що закон не застосовується до закупівель товарів і послуг вартістю до 
100 тисяч грн і робіт вартістю до 300 тисяч грн. Ці так звані "малі закупівлі" 
на сьогодні законодавчими актами не регламентуються і здійснюються на 
власний розсуд замовників: останні самостійно визначають, що саме, у кого і 
на яких умовах вони закуповуватимуть. Точні дані про загальний обсяг таких 
закупівель наразі відсутні, оскільки регуляторні та контрольні повноваження 
Мінекономіки поширюються головним чином на закупівлі, що проводяться за 
тендерними процедурами. Досвід європейських країн показує, що "малі заку-
півлі" також законодавчо не регламентуються, однак у ряді країн (наприклад, 
у Чехії) законодавство вимагає дотримання при їх здійсненні базових принци-
пів державних закупівель: прозорості, рівності учасників та недискримінації. 
Тому посилання на такі принципи варто було б закріпити у статті 2 Закону 
України "Про здійснення державних закупівель", визначивши при цьому ос-
новні механізми втілення цих принципів у життя. Наприклад, оголошення про 
їх проведення доцільно було б розміщувати на веб-сайтах замовників (в іде-
альному варіанті – на веб-порталі державних закупівель) за декілька днів до 
здійснення закупівлі та через декілька днів після їх проведення. На замовників 
варто було б покласти обов’язок оприлюднення періодичних (річних чи квар-
тальних) звітів про проведення "малих закупівель" за формою, визначеною 
уповноваженим органом (Мінекономіки), а також обов’язок затвердження 
внутрішніх правил здійснення таких закупівель з подальшим розміщенням 
таких правил у мережі Інтернет. "Малі закупівлі", за умови належного забез-
печення їхньої прозорості і доступності, можуть становити особливий інтерес 
для українських НУО, оскільки процедури їх проведення в усіх країнах до-
сить прості й гнучкі (відсутність тендерного забезпечення, потреби у підтвер-
дженні технічної та іншої спроможності виконання договорів, короткі строки 
подання і розгляду пропозицій). 
 
3.4. Відсутність спрощеної процедури закупівель  
 

Спрощені процедури закупівель у деяких 
європейських країнах 

 
В Естонії закупівля товарів і послуг на суму від 20 тисяч до 40 тисяч євро і 
робіт на суму від 130 тисяч до 250 тисяч євро може здійснюватись без проце-
дур закупівель, однак із обов’язковим дотриманням основних принципів дер-
жавних закупівель (прозорості, недискримінації тощо) та за умови розміщен-
ня оголошення про проведення закупівлі (з метою збору пропозицій від по-
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тенційних учасників) на власному веб-сайті замовника, а за його відсутності – 
у регіональних ЗМІ (частини 1, 6 § 16 Закону про закупівлі). У Румунії конт-
ракти на суму від 10 тисяч євро до 75 тисяч (товари, послуги), 500 тисяч євро 
(роботи) без урахування ПДВ укладаються за результатами процедури запиту 
тендерних пропозицій (стаття 124 Надзвичайної Постанови Уряду щодо на-
дання контрактів на закупівлі, контрактів на виконання робіт і надання по-
слуг), який розміщується в електронній системі державних закупівель не 
менш як за 10 днів до початку строку подачі тендерних пропозицій (статті 
125, 127 Надзвичайної Постанови). Законом Польщі "Про державні закупівлі" 
(статті 69-81) передбачено, що закупівля товарів, робіт і послуг на суму, яка 
не перевищує міжнародних порогів, визначених Директивою 2004/18/ЄС Єв-
ропейського Парламенту і Ради від 31.03.2004 року про координацію порядку 
надання державних контрактів на виконання робіт, поставку товарів та надан-
ня послуг (далі – Директива 2004/18/ЄC), може здійснюватись за спрощеними 
процедурами: а) шляхом запиту тендерних пропозицій (при залученні учасни-
ків до участі у процедурі мають бути дотримані правила економічної конку-
ренції та забезпечено вибір найбільш вигідних пропозицій, кількість яких не 
може бути меншою п’яти; процедура запиту тендерних пропозицій застосову-
ється лише для робіт, товарів і послуг, які мають визначені стандарти якості і 
є загальнодоступними); б) шляхом електронних торгів (електронного редукці-
ону). Спрощена процедура закупівель для контрактів на суму, що є більшою 
за 8-15 млн форинтів, але не перевищує міжнародного порогу, передбачена і в 
Угорщині – відповідно до цієї процедури замовник публікує оголошення про 
початок відбору тендерних пропозицій, після чого учасники торгів протягом 
25 днів з дня розміщення оголошення подають тендерні пропозиції, а замов-
ник відбирає найбільш економічно вигідну серед них. 
 
Як уже зазначалося, Закон України "Про здійснення державних закупівель" 
поділяє закупівлі на два види: 1) "малі закупівлі" вартістю менше 100 тисяч 
грн (для товарів і послуг) та в обсязі 300 тисяч грн (для робіт); 2) закупівлі, які 
повинні проводитись за тендерними процедурами. Таким чином, у регулю-
ванні закупівель національний законодавець обрав крайнощі – закупівлі по-
слуг на суму, наприклад, 99 999 грн законодавчо не регламентуються взагалі, 
а для закупівель послуг на суму 100 тисяч грн потрібно проводити тендер за 
тими самим процедурами, що й для закупівель на декілька мільйонів гривень. 
 
Натомість у країнах Європи регулювання державних закупівель здійснюється 
за принципом пропорційності регулювання – від обсягу вартості предмета 
закупівлі залежить складність і тривалість процедури проведення торгів, від-
бору і оцінки тендерних пропозицій тощо. Саме тому в багатьох державах ЄС 
закупівлі поділяються на три типи: 1) "малі закупівлі" (як правило, на суму до 
7-10 тисяч євро; в деяких державах цей поріг може бути і вищим); 2) закупівлі 
за спрощеними процедурами; 3) закупівлі за тендерними процедурами (що-
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правда, існує і четвертий тип процедур – коли вартість предмета закупівлі 
досягає порогу, визначеного Директивою 2004/18/ЄС про координацію поряд-
ку надання державних контрактів на виконання робіт, поставку товарів та на-
дання послуг).  
 
Закупівля за спрощеною процедурою базується на загальних принципах заку-
півель: прозорості (оголошення про початок процедури публікується), рівно-
сті (всі учасники мають рівні права), недискримінації (кількість учасників 
процедури має забезпечувати конкуренцію між пропозиціями; в деяких краї-
нах законодавство обмежує можливість постійного проведення "спрощених" 
закупівель у одних і тих самих учасників), однак при цьому додатково може 
передбачатись відсутність тендерного забезпечення, подання базового ком-
плекту документів для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційним 
вимогам (тоді як учасники тендерних процедур зобов’язані подавати всі необ-
хідні документи – звіти, аудиторські висновки та ін.), скорочені строки по-
дання пропозицій учасниками (10-25 днів) і прості процедури проведення (у 
багатьох країнах спрощені процедури здійснюються за запитами цінових про-
позицій, хоча замовники можуть використовувати й інші процедури, напри-
клад, якщо закуповуються дослідження чи консультаційні послуги). З огляду 
на свою простоту процедура спрощених закупівель є найбільш привабливою 
для малого та середнього бізнесу і неприбуткових організацій, тоді як у "ве-
ликих закупівлях" беруть участь транснаціональні компанії та великі націо-
нальні підприємства. 
 
Вітчизняним аналогом процедури спрощених закупівель у країнах Європи є 
процедура запиту цінових пропозицій. Однак в Україні ця процедура є, по-
перше, окремим видом тендерних процедур, по-друге, застосовується лише 
щодо товарів і послуг (а не робіт), тільки за умови існування для цих товарів і 
послуг постійно діючого ринку і лише якщо вартість товарів і послуг не пере-
вищує 200 тисяч грн (такий поріг є помітно нижчим, ніж межа застосування 
тендерних процедур у країнах ЄС). 
 
Запровадження в Україні прозорої спрощеної процедури державних закупі-
вель як проміжної ланки між "малими" закупівлями та закупівлями за тендер-
ними процедурами дозволило б вирішити декілька завдань: 1) підняти поріг 
застосування тендерних процедур до загальноєвропейського рівня та подов-
жити строки тривалості тендерних процедур; 2) спростити доступ учасників 
до процедур закупівель і забезпечити конкуренцію між ними; 3) зменшити 
обсяг навантаження на тендерні комітети щодо організації і проведення тен-
дерних процедур; 4) підвищити прозорість і ефективність використання бю-
джетних коштів; 5) забезпечити результативність тендерних процедур (завдя-
ки виведенню закупівель на відносно невеликі суми з-під сфери тендерних 
процедур); 6) підвищити рівень зацікавленості НУО (а також малого та серед-
нього бізнесу) в участі у державних закупівлях. 
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У разі впровадження спрощеної процедури закупівель у законодавстві мають 
бути закріплені такі основні вимоги до її проведення: 1) замовник зо-
бов’язаний опублікувати у "Віснику державних закупівель" та розмістити на 
веб-порталі оголошення про проведення закупівлі; 2) строк проведення заку-
півлі за спрощеною процедурою має бути не меншим 10 днів; 3) закупівлі за 
спрощеними процедурами проводяться у випадку, якщо вартість товарів чи 
послуг становить від 100 тисяч до 400 тисяч грн, робіт – від 300 тисяч до  
1,5 млн грн (що загалом відповідатиме загальноєвропейському рівню); 4) ос-
новною процедурою закупівлі в рамках спрощеної процедури має бути запит 
цінових пропозицій, однак на вибір замовника можуть бути застосовані й інші 
процедури (попередня кваліфікація учасників, двоступеневі торги чи закупів-
ля в обмеженого кола учасників; у всіх випадках такі процедури мають здійс-
нюватись за "схемами" тендерних процедур, однак строки розгляду поперед-
ніх та тендерних пропозицій мають бути коротшими за строки відповідних 
тендерних процедур); 5) у торгах мають узяти участь не менше 3-5 учасників, 
в іншому випадку процедура вважається скасованою; 6) відповідність учасни-
ків кваліфікаційним вимогам має підтверджуватись базовим комплектом до-
кументів (тоді як за тендерних процедур учасники мають подавати й інші до-
кументи); 7) тендерне забезпечення і забезпечення виконання договору за 
умови відповідності учасника кваліфікаційним вимогам не повинно вимага-
тись (принаймні для послуг); 8) після завершення процедури має оприлюдню-
ватись оголошення про її результати та звіт про проведення закупівлі (у "Віс-
нику державних закупівель" та на веб-порталі державних закупівель). 
 
3.5. Загальні недоліки в регулюванні  

тендерних процедур 
 
3.5.1. Неузгодженість окремих тендерних процедур  

з європейськими стандартами 
 
В європейських країнах державні закупівлі, вартість яких перевищує націо-
нальний поріг чи (в усіх випадках) міжнародний поріг, визначений Директи-
вою 2004/18/ЄС, проводяться відповідно до правил Директиви. Остання ви-
значає такі процедури закупівель (пункт 11 статті 1): 1) відкрита процедура 
(open procedure) – тендерні пропозиції можуть подавати всі зацікавлені 
суб’єкти; 2) процедура торгів з обмеженою участю (restricted procedure) – 
будь-який суб’єкт господарської діяльності має право брати участь у проце-
дурі, однак тендерні пропозиції можуть подавати лише ті суб’єкти, яких було 
відібрано замовником за результатами попередньої кваліфікації; 3) конкурен-
тний діалог (competitive dialogue) – участь у процедурі може взяти будь-який 
суб’єкт господарської діяльності; замовник проводить переговори з допуще-
ними до процедури кандидатами для вироблення однієї чи декількох альтер-
натив, які задовольняли б запити учасника, і на базі цих альтернатив відбирає 
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кандидатів і запрошує їх до участі у тендері (застосовується у випадку, якщо 
предмет контракту є особливо складним і комплексним); 4) переговорні про-
цедури (negotiated procedures) – процедури, за яких замовник самостійно ви-
значає учасників (учасника), проводить з ними переговори щодо умов майбу-
тнього контракту і укладає з ним(и) контракт; 5) конкурси проектів (design 
contests) – процедура відбору планів та дизайнерських проектів, головним чи-
ном у сфері територіального планування, архітектури, інжинірингу чи оброб-
ки даних, визначених журі за результатами змагань з присудженням призів чи 
без цього.  
 
Регулювання національних процедур державних закупівель певною мірою 
відрізняється від регулювання тендерних процедур у країнах ЄС. 
 
По-перше, національне законодавство окремо не регламентує процедуру кон-
курсів проектів, тоді як у країнах ЄС ніде не закріплюється як окремі тендерні 
процедури таке вітчизняне "ноу-хау", як запит цінових пропозицій (у країнах 
Європи запит цінових пропозицій є способом проведення закупівель, а не їх 
формою; до того ж застосовується, як правило, у спрощених процедурах). 
 
По-друге, у ряді країн ЄС забезпечено прозорість і недискримінацію перего-
ворних процедур. Наприклад, замовник може проводити переговори з декіль-
кома учасниками (якщо існує конкуренція пропозицій) і за результатами пере-
говорів укласти контракт лише з одним із них. Процедура також не потребує 
додаткових узгоджень – замовник лише інформує орган контролю у сфері за-
купівель про те, що він розпочав переговорну процедуру. В Україні аналогом 
європейської переговорної процедури є закупівля в одного учасника. Сама її 
назва вже передбачає нерівність потенційних учасників, адже замовник про-
водить переговори лише з одним із них, якого він визначає самостійно. Також, 
на відміну від європейських країн, застосування цієї процедури має погоджу-
ватись Мінекономіки. 
 
Саме тому види національних тендерних процедур та регулювання окремих із 
них (насамперед, процедури закупівлі в одного учасника) необхідно привести 
у відповідність до положень Директиви 2004/18/ЄС, що сприятиме більш  
ефективній конкуренції при здійсненні державних закупівель. 
 
3.5.2. Відсутність чіткого розмежування  

між різними типами процедур 
 
У національному законодавстві країн–членів ЄС процедури закупівель зазви-
чай розподілено за певною ієрархією. Основними є процедури відкритих тор-
гів та торгів з обмеженою участю. Останні застосовується у випадку, якщо 
кількість пропозицій, поданих учасниками тендера (якби торги проводились 
за відкритою процедурою), може бути дуже великою, що суттєво ускладнить 
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їх оцінку (відтак, за процедури з обмеженою участю заявки на участь у торгах 
можуть подаватись усіма охочими, а тендерні пропозиції вносить лише обме-
жене коло учасників (наприклад, 5-20 суб’єктів господарювання, як у Польщі 
та Словаччині). Процедура конкурентного діалогу застосовується не просто у 
зв’язку із особливою складністю предмета закупівлі, а також лише у тому ви-
падку, якщо закупівлю не можна провести за процедурою відкритих торгів чи 
торгів з обмеженою участю. Переговорні процедури застосовуються тоді, ко-
ли за результатами відкритих торгів, торгів з обмеженою участю чи конку-
рентного діалогу не було укладено контракт про закупівлю; для закупівлі по-
слуг, щодо яких відсутня конкуренція, творів мистецтва та інших індивідуа-
льно визначених предметів, об’єктів авторського права. В нашій державі ієра-
рхія різних типів процедур чітко не проведена, хоча у цьому сенсі Закон Укра-
їни "Про здійснення державних закупівель" усе ж є більш прогресивним, по-
рівняно з попереднім Положенням. 
 
У Законі України "Про здійснення державних закупівель" було збережено 
підхід, відображений у Положенні, згідно з яким процедура відкритих торгів є 
основною процедурою державних закупівель (частина 1 статті 20 цього зако-
ну). Проте, на відміну від країн ЄС, процедура попередньої кваліфікації – віт-
чизняний аналог європейської процедури торгів з обмеженою участю – засто-
совується не тоді, коли кількість учасників може виявитись надмірною для 
того, щоб ефективно провести закупівлю за процедурою відкритих торгів, а у 
разі "необхідності попереднього визначення кваліфікаційної відповідності, 
фінансово-економічного стану та технічних і організаційних можливостей 
учасника" (частина 1 статті 37 зазначеного закону). Оскільки така необхід-
ність існує практично завжди (особливо якщо йдеться про закупівлі на міль-
йони гривень), то процедура попередньої кваліфікації де-факто може бути 
основною процедурою закупівлі. Крім того, якщо є підстави для проведення 
закупівель за процедурою запиту цінових пропозицій, то саме закупівля за 
запитами цінових пропозицій, а не відкриті торги, буде основною процеду-
рою. Відкритим залишається також питання про те, за якою процедурою слід 
проводити закупівлю, якщо одночасно наявні підстави як для закупівлі за за-
питом цінових пропозицій (наприклад, послуг на суму до 200 тисяч грн, для 
яких існує постійно діючий ринок), так і для закупівлі за процедурою попе-
редньої кваліфікації учасників (наприклад, якщо для закупівлі послуг на суму 
до 200 тисяч грн потрібно визначити можливості замовника). 
 
Відсутність чіткої ієрархії між національними тендерними процедурами до-
зволяє замовникам обирати для проведення закупівель більш "зручні" (у тому 
числі з точки зору можливих зловживань, економії часу тощо) для них проце-
дури. Саме тому законодавство має передбачати чітке розмежування між різ-
ними типами процедур, а також встановлювати чіткі пріоритети у застосуван-
ні тих чи інших процедур. 
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3.5.3. Недосконалі механізми забезпечення результативності 
процедур закупівель 

У більшості країн Східної Європи законодавством передбачено механізми, 
покликані забезпечити результативність процедур закупівель. Приміром, у 
Словаччині, якщо бажання взяти участь у процедурі закупівлі висловили мен-
ше 5 учасників (мінімальна кількість учасників за відповідною процедурою), 
замовник має право запросити до подання тендерних пропозицій тих із них, 
які висловили бажання взяти участь у тендері (стаття 53 Закону Словаччини 
"Про державні закупівлі"). Якщо процедура відкритих торгів, торгів з обме-
женою участю чи конкурентного діалогу завершилась безрезультатно, замов-
ник має право здійснити закупівлю за переговорною процедурою, до якої до-
пускаються учасники (не менше 3), які подали тендерні пропозиції в ході по-
передніх процедур (пункт "а" частини 1 статті 55 Закону Словаччини "Про 
державні закупівлі"). Якщо за результатами відкритих торгів, торгів з обме-
женою участю чи конкурентного діалогу не було подано жодної тендерної 
пропозиції або всі учасники тендера не відповідали встановленим вимогам, чи 
у разі, якщо об’єктивні обставини не дозволяють здійснити закупівлю у стро-
ки, визначені будь-якою іншою процедурою, замовник має право провести 
закупівлю за переговорною процедурою без повідомлення про її проведення 
(аналогічна процедура застосовується також для закупівель на особливо ви-
гідних умовах, які існують протягом короткого періоду, у випадку подій над-
звичайного характеру тощо), повідомивши при цьому орган адміністрування 
(контролю) у сфері державних закупівель. 
 
Закон України "Про здійснення державних закупівель" результативність про-
цедур державних закупівель не забезпечує. Наприклад, для процедур відкри-
тих, двоступеневих торгів, запиту цінових пропозицій, попередньої кваліфі-
кації передбачено можливість визнання торгів такими, що не відбулися, на-
приклад, у разі, якщо ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів 
перевищує суму, передбачену замовником на фінансування державної заку-
півлі (частина 2 статті 30 цього Закону), а також можливість скасування про-
цедури закупівлі, зокрема, якщо для участі у конкурсних торгах було подано 
менше двох пропозицій (частина 1 статті 30), чи за результатами попередньої 
кваліфікації відбір пройшли пропозиції менше ніж двох учасників (частина 6 
статті 38 зазначеного Закону). На відміну від країн ЄС, у разі подання меншої 
кількості тендерних пропозицій, ніж вимагає Закон України "Про здійснення 
державних закупівель", замовник не призначає закупівлю за іншим типом 
процедури, а проводить торги заново, за тією ж самою процедурою, що й по-
переднього разу. Лише після повторного скасування процедури через відсут-
ність необхідної кількості учасників замовник має право провести закупівлю 
за процедурою закупівлі в одного учасника, яка, до того ж, має бути погодже-
на Мінекономіки (пункт 4 частини 2 статті 39 цього Закону). Якщо торги ви-
знано такими, що не відбулися, замовник повинен постійно проводити заку-
півлю за однією й тією ж самою процедурою невизначену кількість разів, 
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адже визнання торгів такими, що не відбулися (навіть багаторазове), не є без-
умовною підставою для застосування процедури закупівлі в одного учасника, 
що випливає з частини 2 статті 39 Закону України "Про здійснення державних 
закупівель". Враховуючи значні строки тривалості тендерних процедур (на-
приклад, загальний строк тривалості процедури відкритих торгів може стано-
вити близько 70-80 днів), існує значна ймовірність виникнення ситуацій, коли 
замовники протягом 3-6 місяців так і не зможуть провести закупівлі, які б за-
вершились укладанням договорів про закупівлю. Саме тому Закон України 
"Про здійснення державних закупівель" варто доповнити положеннями, які б 
забезпечували результативність закупівельних процедур з одночасним збере-
женням їх прозорості та конкурентоспроможності. 
 
3.5.4. Можливість проведення закупівель  

за наявності лише двох учасників 
 
Законодавством європейських країн, як правило, визначається мінімальна  
кількість учасників процедур, яка зазвичай не може бути меншою за  
3-5 суб’єктів господарювання або принаймні повинна забезпечувати конку-
ренцію при здійсненні закупівель (Румунія). В окремих визначених законом 
випадках (коли торги було скасовано через відсутність мінімально необхідної 
кількості учасників) ця кількість може бути зменшена, про що повідомляється 
орган адміністрування закупівель (Словаччина, Польща). Натомість в Україні 
згідно із Законом України "Про здійснення державних закупівель" для прове-
дення торгів достатньо наявності лише двох учасників (пункти 24, 35 частини 
1 статті 1, частина 5 статті 28, частина 1 статті 30 цього закону). Це певною 
мірою впливає на саму поведінку замовників – уже на ранніх етапах закупі-
вельних процедур вони орієнтуються не на те, щоб до участі у процедурах 
було залучено якомога більше потенційних учасників, а на те, щоб тендерні 
процедури принаймні вважались такими, що відбулися. Саме тому мінімальну 
кількість учасників процедур державних закупівель (відкритих торгів, дво-
ступеневих торгів (вітчизняного аналога конкурентного діалогу) та процедури 
попередньої кваліфікації) було б доцільно збільшити до трьох-п’яти, з одно-
часним закріпленням механізмів забезпечення результативності процедур за-
купівель (більш детально див. пункт 3.5.3). 
 
3.5.5. Недоліки в регулюванні строків подання  

тендерних пропозицій 
 
Згідно із Законом України "Про здійснення державних закупівель" мінімаль-
ний строк подання пропозицій конкурсних торгів, попередніх пропозицій та 
кваліфікаційних пропозицій в рамках процедур відкритих торгів, двоступене-
вих торгів і попередньої кваліфікації становить 15-30 днів з дня опублікуван-
ня оголошення про проведення процедури; цінових пропозицій за процеду-
рою запиту цінових пропозицій – не менше 10 днів з дня опублікування запи-
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ту цінових пропозицій; остаточних пропозицій конкурсних торгів за процеду-
рою попередньої кваліфікації – не менше 15 днів з дня повідомлення учасни-
ків про результати попередньої кваліфікації. Період між ухваленням замовни-
ком рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника та під-
писанням договору про закупівлю може становити від 11-15 до майже 50 днів. 
 
У країнах ЄС строки подання тендерних пропозицій варіюють залежно від 
типів процедур та вартості робіт, товарів і послуг, що закуповуються (в 
останньому випадку це обумовлено проведенням розмежування процедур на 
спрощені (для яких строки подання пропозицій є більш короткими, порівняно 
із "звичайними" процедурами), "звичайні" процедури та процедури закупівель 
на суми, що перевищують пороги, визначені Директивою 2004/18/ЄС). 
 
При цьому в ЄС для окремих процедур закупівель строки подання пропозицій 
конкурсних торгів є більш тривалими порівняно із тими, що визначені україн-
ським законодавством. Наприклад, строк подання пропозицій для відкритих 
торгів у країнах ЄС становить 52-36 днів з дня опублікування повідомлення 
про початок тендера із можливістю зменшення (наприклад, до 5 днів) – якщо 
повідомлення оприлюднено на веб-сайті замовника (для закупівель, що здійс-
нюються відповідно до Директиви), 28 днів із можливістю зменшення (напри-
клад, до 5 днів) – для закупівель, які не підпадають під регулювання Директи-
ви. Строки подання кваліфікаційних пропозицій за процедурою торгів з об-
меженою участю становлять 37-15 днів (для закупівель, про які йдеться в Ди-
рективі) та 16 днів (для закупівель, які не підпадають під регулювання Дирек-
тиви); а строки подання остаточних пропозицій учасниками, які пройшли по-
передню кваліфікацію, становлять 40-36 днів (але не менше 22 днів; для заку-
півель, про які йдеться в Директиві), 22 дні – для закупівель, які не підпада-
ють під дію Директиви (тоді як за Законом України "Про здійснення держав-
них закупівель" – лише 15 днів). Строки подання пропозицій за процедурою 
конкурентного діалогу становлять 37 днів (Директива), 30 днів (для закупі-
вель, що не підпадають під дію Директиви); за переговорною процедурою – 
37-15 днів (Директива), 12 днів (для закупівель, про які не йдеться в Директиві). 
 
Таким чином, при визначенні строків подання пропозицій конкурсних торгів 
національним законодавцем не повною мірою враховано відмінності у склад-
ності проведення закупівель за тими чи іншими процедурами, а також вар-
тість предмета закупівлі – адже для закупівлі послуг, товарів або робіт на де-
кілька десятків мільйонів гривень мали б встановлюватись більш тривалі 
строки подання пропозицій, порівняно із закупівлями на декілька сотень ти-
сяч гривень. Своєю чергою, короткі строки тривалості подання пропозицій не 
дозволяють учасникам належним чином підготуватись до участі у тендерах, 
особливо в умовах, коли предметом закупівель є складні послуги, які мають 
високу вартість і потребують подання повного пакета документів, що підтвер-
джують відповідність учасників кваліфікаційним вимогам. Тим самим суттєво 
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підвищується імовірність скасування торгів через недостатню кількість учас-
ників. Відповідно, у разі підвищення "порогу" застосування тендерних проце-
дур було б доцільно переглянути строки тривалості тендерних процедур у бік 
збільшення та наближення до строків, визначених правом ЄС. 
 
3.6. Бюрократичні перешкоди 
 
Відповідно до статті 16 Закону України "Про здійснення державних закупі-
вель" замовник може вимагати від учасників (учасників попередньої кваліфі-
кації – у разі проведення закупівлі за процедурою попередньої кваліфікації) 
подання ними документально підтвердженої інформації про їх відповідність 
кваліфікаційним критеріям, зокрема – про наявність обладнання та матеріаль-
но-технічної бази; працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні 
знання і досвід; документально підтвердженого досвіду виконання аналогіч-
них договорів; фінансової спроможності (яка підтверджується балансом, зві-
том про фінансові результати, звітом про рух грошових коштів, довідкою бан-
ку про відсутність заборгованості за кредитами). Цей перелік, як і перелік 
кваліфікаційних вимог, котрі свого часу було визначено Положенням18, є ви-
черпним. Проте, незважаючи на його вичерпність, він усе одно навряд чи мо-
же вважатись повним. Наприклад, зазначеним законом не визначено, що 
означає "досвід" у виконанні "аналогічних" договорів, не встановлено будь-
яких вимог до періоду, за який має подаватись необхідна інформація; відсутня 
у ньому і чітка відповідь на питання про те, чи повинна (і якщо повинна, то 
якими саме документами) підтверджуватись подана інформація. У цьому кон-
тексті необхідно зауважити, що у країнах Європи законодавством визначено 
не лише загальний перелік кваліфікаційних критеріїв (вимог до учасників), 
як-от наявність організаційної, кадрової, фінансової спроможності, відповід-
ності діяльності екологічним стандартам тощо, а й перелік документів, які 
мають подаватись на підтвердження відповідності цим критеріям (вимогам).  
 

                                                           
18 Лист-роз’яснення Міністерства економіки України від 08.12.2008 року № 3303-27/1150 щодо 
застосування Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг, затвердженого постановою 
КМУ від 17.10.2008 року № 921 (у редакції постанови КМУ від 19.11.2008 року № 1017) 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/-
article?art_id=125977&cat_id=116822.  

 
Документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним 

вимогам: приклад Польщі 
 
У Польщі чітко визначається перелік не лише вимог до учасника процедури 
закупівель, а й конкретних документів, які він повинен подати, встановлю-
ються умови та порядок їх подання19. Наприклад, право суб’єкта господарю-
вання здійснювати певну діяльність має підтверджуватись відповідними до-
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Згідно з практикою відсутність у законі "Про здійснення державних закупі-
вель" та підзаконних актах чіткого переліку документів, які мають підтвер-
джувати відповідність учасників кваліфікаційним критеріям, веде до того, що 

                                                                                                                                            
19 Regulation of the Prime Minister of 19 May 2006 on the types of documents that may be requested 

by the awarding entity from the economic operator and forms in which this documents may be 
submitted (Journal of Law № 87, item 605). 

зволами, ліцензіями (якщо здійснення діяльності за контрактом про закупівлю 
потребує дозволів чи ліцензування); витягом з реєстру економічної діяльності 
(якщо діяльність за контрактом про закупівлю вимагає включення до такого 
реєстру), довідкою органу соціального захисту чи податкової служби про 
сплату податків та загальнообов’язкових платежів (звільнення від оподатку-
вання відповідних видів діяльності або суб’єкта господарювання в цілому), 
довідкою про відсутність судимості. Наявність організаційної і кадрової 
спроможності, досвіду діяльності у сфері, яка стосується предмета закупівель, 
у Польщі підтверджується: а) переліком робіт, товарів чи послуг, виконаних 
(поставлених, наданих) протягом останніх трьох (для товарів і послуг) чи 
п’яти років (або періоду фактичної діяльності учасника процедури закупівель) 
із зазначенням їх типу і вартості разом із необхідними підтверджувальними 
документами про належне виконання відповідних договорів; б) перелік облад-
нання, яке є у розпорядженні суб’єкта господарювання для виконання догово-
ру про закупівлю; в) відомості про середню кількість працівників за останні  
3 роки; г) перелік осіб та організацій, які будуть безпосередньо задіяні у вико-
нанні договору про закупівлю, їх професійну кваліфікацію, досвід, освіту, як-
що їх наявність вимагається для виконання договору про закупівлю, а також 
про розподіл обов’язків між такими особами; д) документи, що підтверджу-
ють наявність у осіб, які виконуватимуть договір про закупівлю, необхідних 
владно-розпорядчих повноважень, якщо це вимагається законом. Наявність 
необхідної для виконання договору про закупівлю фінансової спроможності 
підтверджується такими трьома документами: а) фінансовим звітом, засвідче-
ним у випадках, передбачених законом, аудиторським висновком, а якщо 
суб’єкт господарювання звільнений від обов’язку подання звітності – доку-
ментами, які підтверджують доходи, витрати, активи і пасиви учасника про-
цедури закупівель за період, що не може перевищувати останніх 3 фінансових 
років (усього періоду діяльності, якщо такий період є меншим за 3 роки);  
б) довідкою банку чи фінансово-кредитної установи про суму коштів на раху-
нку або про платоспроможність суб’єкта господарювання (така довідка має 
бути виписана не пізніш як за 3 місяці до дня подання документів для участі у 
тендері); в) поліс страхування або інший документ, який підтверджує, що 
суб’єкт господарювання застрахований від відповідальності за свою діяль-
ність. Згідно із польським законодавством такі документи можуть бути подані 
в оригіналах, засвідчених суб’єктом господарювання паперових копіях, елек-
тронних копіях, засвідчених цифровим підписом. 



Як запровадити європейські стандарти? 

УНЦПД                                                                                   97 

відповідні питання врегульовуються за власним розсудом замовників. За та-
ких умов замовник може визначати перелік документів, який зможуть подати 
лише "бажані" для замовника учасники. Це також може бути однією з причин 
відсутності значної зацікавленості НУО в участі у тендерних процедурах. У 
зв’язку з цим на законодавчому рівні потрібно визначити: а) базовий (міні-
мальний) перелік документів, якими має підтверджуватись відповідність учас-
ника кваліфікаційним критеріям (такі документи мають подаватись у разі 
проведення закупівель за спрощеною процедурою); б) вичерпні переліки до-
кументів, що мають підтверджувати організаційну, фінансову, кадрову спро-
можність та досвід учасника (такі документи мають подаватись при прове-
денні закупівель за тендерними процедурами). 
 
Окрім статті 16 Закону України "Про здійснення державних закупівель", певні 
вимоги до учасників процедур закупівлі також визначено статтею 17 цього ж 
закону. Так, замовник ухвалює рішення про відмову учаснику, учаснику по-
передньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі чи попередній кваліфі-
кації у декількох випадках, зокрема – якщо учасника визнано у встановленому 
порядку банкрутом та щодо нього відкрито ліквідаційну процедуру; якщо 
учасника було притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного пра-
вопорушення у сфері державних закупівель; якщо наявні докази того, що  
учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-
якій посадовій особі замовника або навіть іншого державного органу винаго-
роду в будь-якій формі з метою вплинути на ухвалення рішення про визна-
чення переможця процедури закупівлі; якщо учасника – фізичну особу (або 
службову особу учасника – юридичної особи, яка представляє учасника під 
час проведення процедури закупівлі) було засуджено за злочин, пов’язаний з 
процедурою закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів (як-
що судимість з учасника чи службової особи не було знято або погашено). 
Замовнику також надано право відмовити учаснику (за власним розсудом) в 
участі у процедурі закупівлі, якщо він має заборгованість зі сплати податків і 
зборів або не провадить господарську діяльність відповідно до положень його 
статуту (частина 2 статті 17 зазначеного закону). 
 
Подібні вимоги до учасників тендерних процедур свого часу закріплювались і 
Положенням. На практиці вони призводять до того, що замовники вимагають 
від учасників подання низки довідок (наприклад, про те, що учасник не є бан-
крутом і що стосовно нього не порушено провадження у справі про банкрутс-
тво, про відсутність судимості у фізичної особи – учасника чи посадової осо-
би–учасника, відповідальної за участь у процедурі закупівлі, про відсутність 
заборгованості зі сплати податків), а також інших документів, зокрема тих, які 
підтверджують відповідність господарської діяльності учасника вимогам його 
статуту. Отримувати такі довідки і документи, зрозуміло, потрібно самим 
учасникам, що потребує додаткових витрат часу і матеріальних ресурсів та, 
відповідно, відбиває бажання брати участь у процедурах закупівель, особливо 
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коли вартість предмета закупівлі є відносно невеликою. Саме тому подання 
учасниками додаткових довідок (особливо у разі проведення закупівель за 
спрощеною процедурою на відносно невеликі суми) варто було б замінити 
процедурою запиту необхідної інформації самим замовником в органі, який 
володіє відповідною інформацією. 
 
3.7. Необхідність надання забезпечення  

пропозиції конкурсних торгів  
та виконання договору про закупівлю 

 
Згідно із статтею 24 Закону України "Про здійснення державних закупівель" 
замовник має право зазначити в оголошенні про проведення процедури заку-
півлі та в документації конкурсних торгів вимоги щодо надання забезпечення 
пропозиції конкурсних торгів, у тому числі умови його надання (вид, розмір, 
строк дії, застереження щодо випадків, коли забезпечення пропозиції кон-
курсних торгів учаснику не повертається). Розмір забезпечення у грошовому 
вираженні не може перевищувати 1% очікуваної вартості закупівлі у разі про-
ведення торгів на закупівлю робіт та 5% – у разі проведення торгів на закупі-
влю товарів і послуг. Згідно із статтею 26 цього ж закону під час здійснення 
закупівлі замовник має право вимагати від переможця процедури закупівлі 
забезпечення виконання договору про закупівлю, розмір якого не повинен 
перевищувати 5% вартості договору. 
 
Оскільки НУО в Україні через постійний брак стабільного фінансування часто 
не мають ні вільних коштів на рахунках, ні можливості скористатись банків-
ською гарантією, а фінансування закупівель здійснюється лише після вико-
нання передбачених договором послуг, положення статей 24 і 26 Закону Укра-
їни "Про здійснення державних закупівель" не сприяють зацікавленості не-
прибуткових організацій в участі у процедурах закупівлі.  
 
За своєю суттю забезпечення пропозиції конкурсних торгів є своєрідною га-
рантією того, що до завершення тендерної процедури учасник не відкличе 
свою тендерну пропозицію чи відмовиться від укладання договору в разі ви-
знання його переможцем (адже в обох випадках процедуру закупівлі буде фа-
ктично зірвано). Забезпечення виконання договору є гарантією того, що пере-
можець тендерної процедури виконуватиме договір належним чином, оскіль-
ки інакше він втратить забезпечення. Такі гарантії мають сенс у разі прове-
дення закупівель на значні суми, коли в результаті "деструктивних" дій учас-
ників чи переможця тендерної процедури замовник може зазнати збитків уна-
слідок або неналежного виконання договору, або необхідності повторного 
проведення процедури закупівель. Однак не варто забувати про те, що НУО 
мають пряму зацікавленість в отриманні бюджетних коштів і в належному 
виконанні договорів із замовниками, а відтак – ризик зриву ними торгів чи 
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відмови від виконання договорів, на наш погляд, є мінімальним. Тому в разі 
закупівлі послуг, вартість яких не перевищує певної межі (наприклад, гранич-
ного порогу застосування спрощеної процедури закупівель у разі її запрова-
дження), забезпечення пропозиції конкурсних торгів від НУО не мало б вима-
гатись узагалі. 
 
3.8. Недостатність механізмів забезпечення  

неупередженості членів комітетів  
з конкурсних торгів 

 
Згідно із статтею 11 Закону України "Про здійснення державних закупівель" 
для організації та проведення процедур закупівель замовник утворює комітет 
з конкурсних торгів у складі не менш як 5 осіб, який діє на засадах колегіаль-
ності в ухваленні рішень, неупередженості членів комітету. Членство в комі-
теті з конкурсних торгів не повинно створювати протиріччя між інтересами 
замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, на-
явність якого може вплинути на об’єктивність та неупередженість ухвалення 
рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі. До складу комітету не 
можуть входити посадові особи та представники учасників, члени їх сімей, 
народні депутати і депутати місцевих рад. Подібні вимоги до членів комітетів 
з конкурсних торгів (тендерних комітетів) закріплювались і Положенням. За-
гальні засади функціонування комітетів поки що визначаються Типовим по-
ложенням про тендерний комітет, затвердженим Наказом Мінекономіки  
№ 470 від 20.05.2009 року20, яке найближчим часом буде приведене у відпо-
відність до нового закону "Про здійснення державних закупівель". Основну 
увагу в Типовому положенні приділено регламентації процедури функціону-
вання тендерних комітетів та визначенню конкретних повноважень як самого 
комітету, так і його членів. 
 
На відміну від багатьох інших країн, Закон України "Про здійснення держав-
них закупівель" не передбачає: 1) висування до членів комітетів з конкурсних 
торгів особливих вимог, наприклад, володіння спеціальними знаннями, необ-
хідними для кваліфікованої оцінки тендерних пропозицій, зокрема у сфері 
економіки, права, техніки (у цьому контексті чи не єдиною вимогою до членів 
комітетів, яка знайшла відображення у статті 11 цього закону, є лише 
обов’язкове проходження ними навчання та підвищення кваліфікації один раз 
на два роки); 2) механізмів запобігання виникненню та шляхів врегулювання 
конфлікту інтересів; 3) подання членами комітету та спеціалістами декларацій 
про відсутність інтересів, які можуть вплинути на їх неупередженість при 
оцінці тендерних пропозицій, та зобов’язань про забезпечення конфіденцій-
                                                           
20 Наказ Міністерства економіки України від 20.05.2009 року № 470 "Про затвердження Типового 
положення про тендерний комітет" [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0740-09. 
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ності комерційної таємниці. Закріплення цих вимог у законодавстві сприяло б 
додатковому забезпеченню неупередженості членів тендерних комітетів та 
більш кваліфікованому розгляду ними пропозицій конкурсних торгів. 
 
Приклади 
 
Вимоги до членів тендерних комітетів у Румунії 
До участі в оцінці тендерних пропозицій не можуть залучатись особи, які ма-
ють частку власності в учасниках чи їх субпідрядниках, обіймають керівні 
посади в органах управління учасника, є родичами учасника (враховується 
зв’язок до четвертого рівня споріднення) або родичами посадової особи орга-
ну управління учасника, особи, щодо яких встановлено наявність інтересу, 
який може вплинути на їх неупередженість під час проведення оцінки тендер-
них пропозицій. 
 
Вимоги до членів тендерних комітетів у Словаччині 
Членом тендерної комісії не може бути особа, яка протягом року до дня при-
значення її членом комісії була учасником тендерної процедури, членом ста-
тутного органу учасника – юридичної особи, контрагентом або посадовою 
особою юридичної особи, яка є основним контрагентом учасника, працівни-
ком учасника чи працівником асоціації підприємств, до якої входить учасник, 
працівником органу адміністрування закупівель (крім випадку, якщо товари, 
роботи чи послуги закуповувались виключно для власних потреб такого орга-
ну), пов’язаною з однією із зазначених осіб особою. 
 
Вимоги до членів тендерних комітетів у Литві 
При призначенні членів Комісії мають бути взяті до уваги їх знання у сфері 
економіки, технологій, законодавства, а також вимоги чинного законодавства 
у сфері державних закупівель. На посаду голови Комісії може бути призначе-
но лише особу, яка має бездоганну репутацію. Кожен член комісії та експерт, 
який залучається до її роботи, зобов’язаний підписати декларацію про неупе-
редженість та зобов’язання про нерозголошення конфіденційної інформації, 
отриманої в ході роботи комісії. 
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3.9. Недоліки в регулюванні оскарження  
процедур закупівель 

 
Закон України "Про здійснення державних закупівель" суттєво вдосконалив 
процедуру розгляду скарг на порушення, пов’язані з проведенням державних 
закупівель. 
 
Якщо відповідно до Положення право розглядати скарги учасників процедур 
закупівель було надано Міністерству економіки, то названий закон закріпив 
статус органу оскарження за Антимонопольним комітетом України. Такий 
підхід загалом відповідає європейській практиці. У ряді європейських країн 
скарги на порушення, пов’язані із закупівлями, розглядаються спеціалізова-
ними органами, створеними для розгляду таких скарг, – Радою з питань роз-
гляду скарг, пов’язаних із державними закупівлями (Данія), Агентством з пи-
тань перегляду тендерів (Кіпр), Бюро з питань моніторингу закупівель (Лат-
вія), Апеляційною радою Департаменту з питань контрактів (Мальта), Націо-
нальною апеляційною палатою (Польща), Національною радою з питань ви-
рішення закупівельних спорів (Румунія), Національною комісією з питань 
перегляду процедур державних закупівель (Словенія), Арбітражним коміте-
том Ради з питань державних закупівель (Угорщина). В деяких країнах (Бол-
гарія, Чехія) розгляд скарг, як і в Україні, здійснюється антимонопольними 
органами.  
 
З метою запобігання зловживанню правом на оскарження зазначеним законом 
закріплено низку підстав для відмови у розгляді скарг (наприклад, подання 
скарги щодо того самого правопорушення, у тій самій процедурі закупівлі та з 
тих самих підстав, які вже були предметом розгляду органу оскарження), а 
також передбачено справляння плати за їх подання, розмір якої визначатиме 
КМУ. До позитивів регулювання оскарження процедур закупівель варто від-
нести і те, що подання скарги не призупиняє процедуру закупівлі, за винятком 
випадку, коли орган оскарження ухвалює рішення про призупинення проце-
дури. 
 
Водночас, попри ряд прогресивних нововведень, регулювання процедури 
оскарження порушень у сфері закупівель усе ж зберігає ряд попередніх недо-
ліків. 
 
Так, відповідно до частини 2 статті 18 Закону України "Про здійснення дер-
жавних закупівель" подання скарги до органу оскарження не потребує попе-
реднього звернення до замовника з вимогою щодо усунення порушення під 
час процедури закупівлі, іншими словами – учасникам процедур надано право 
звертатись зі скаргами безпосередньо до Антимонопольного комітету. З ура-
хуванням того, що цей закон поширюватиметься на тисячі замовників як на 
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центральному, так і на місцевому рівні, функціональне навантаження на Ан-
тимонопольний комітет суттєво зросте, що поставить під загрозу можливість 
оперативного і, головне, якісного розгляду ним скарг та поновлення поруше-
них прав учасників. Саме тому видається необхідним передбачити порядок 
розгляду скарг по інстанціях – за загальним правилом учасники мали б звер-
татись зі скаргами до замовників, рішення яких можна було б оскаржувати в 
органі оскарження. 
 
На відміну від багатьох країн ЄС, Закон України "Про здійснення державних 
закупівель" не передбачив закріплення чіткого періоду між акцептом пропо-
зиції учасника та укладанням договору про закупівлю (standstill period), про-
тягом якого мали б завершитись прийом і розгляд усіх скарг на порушення під 
час проведення закупівель. У результаті, з одного боку, замовник повинен 
укласти договір про закупівлю не пізніше певного строку після прийняття 
пропозиції (наприклад, не пізніше ніж через 30 днів з дня прийняття пропози-
ції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації повідомлення про ак-
цепт). З іншого боку, лише на подання скарг зазначений закон відводить  
14 днів з дня отримання повідомлення про рішення чи дію замовника, ще  
30 днів – на ухвалення органом оскарження рішення за результатами розгляду 
скарги. Крім того, протягом 30 днів з дня ухвалення Антимонопольним комі-
тетом рішення за результатами розгляду скарги це рішення може бути оскар-
жене в суді, а отже – скасоване. Такий підхід до регулювання оскарження 
процедур закупівель може призвести або до того, що укладання договорів про 
закупівлю буде фактично паралізоване протягом тривалого періоду, або ж до 
того, що укладені контракти визнаватимуться незаконними у судовому по-
рядку. Саме тому всі строки, пов’язані з оскарженням процедур закупівель (у 
тому числі й з оскарженням у судовому порядку), мають завершуватись до 
закінчення граничного строку, відведеного на підписання договору про заку-
півлю, тобто в межах 30-45 днів після прийняття пропозиції учасника торгів. 
У Законі України "Про здійснення державних закупівель" також необхідно 
дати чітку відповідь на питання про те, чи вважається рішення органу оскар-
ження легітимним у тому випадку, якщо воно було ухвалене пізніше ніж че-
рез 30 днів з дня одержання скарги – нинішня редакція цього закону вирішен-
ня такої потенційної проблеми не передбачає. 
 
Необхідно зазначити, що окрім створення спеціалізованих органів позасудо-
вого вирішення "закупівельних" спорів, відповідними законодавчими актами 
європейських країн (законами про державні закупівлі, підзаконними актами 
уряду чи статутами органів позасудового оскарження) закріплено низку меха-
нізмів, покликаних забезпечити неупереджений та кваліфікований розгляд 
скарг учасників процедур закупівель. До таких механізмів слід віднести:  
а) призначення членів спеціалізованих органів у конкурсному порядку на чіт-
ко визначений строк (Естонія, Румунія, Польща та інші країни), визначення 
вичерпного переліку підстав для звільнення з посади керівника, членів колегі-
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ального органу (більшість країн); б) обмеження кількості переобрань керівни-
ка органу на посаду (Румунія); в) встановлення особливих вимог до претенде-
нтів на посади в органі (вища освіта, досвід роботи, відсутність судимостей (у 
тому числі погашених) за вчинення злочинів (чи бездоганна ділова репутація) 
тощо (Польща, Румунія, інші країни); г) встановлення вимог щодо несумісно-
сті службової діяльності з іншими видами діяльності, які можуть зумовлювати 
конфлікт інтересів при розгляді скарг (Естонія, Польща21, Румунія, Словенія22 
та ін.); д) обов’язковість проходження працівниками органу спеціальних тре-
нінгів (Румунія, Франція, Німеччина); е) встановлення для працівників органу 
підвищених надбавок до посадового окладу (Польща) або підвищеного розмі-
ру заробітної плати (Естонія); є) можливість залучення до роботи в органі не-
залежних радників, фахівців та експертів (Австрія, Естонія, Словенія, Угор-
щина, Франція).  
 
У національному законодавстві більшість цих механізмів відсутня.  
 
Чинне законодавство не конкретизує процедуру розгляду скарг учасників 
процедур закупівель, не визначає чіткого переліку суб’єктів, які можуть залу-
чатись до розгляду скарги, їх прав та обов’язків у відповідному адміністратив-
ному провадженні. Тим самим ефективність позасудового захисту порушених 
прав учасників тендерних процедур певною мірою послаблюється. У цьому 
контексті варто звернути увагу на досвід окремих європейських країн. Так, в 
Угорщині регулюванню відповідних відносин присвячено три окремих розді-
ли Закону СХХІХ "Про державні закупівлі", в Румунії – статті 266-281 Розпо-
рядження Уряду про укладання контрактів про державні закупівлі та конце-
сійних контрактів на публічні роботи і послуги, в Естонії – окремий Розділ 7 
Закону "Про державні закупівлі" (§ 121-127). 
 
Таким чином, до Закону України "Про здійснення державних закупівель" вар-
то внести зміни, спрямовані на подальше вдосконалення регулювання оскар-
ження порушень у сфері державних закупівель. 
 

                                                           
21 Член Національної апеляційної палати Польщі не може мати представницького мандата, 
бути членом партії чи здійснювати політичну діяльність, займатись будь-якою оплачуваною 
діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої, якщо вона не впливає на здійснення ним 
своїх посадових обов’язків); займатись підприємницькою діяльністю самостійно чи спільно 
з іншими особами, управляти такою діяльністю, обіймати керівні посади в органах управ-
ління комерційних компаній, володіти більш як 10% активів будь-якої комерційної компанії 
тощо (див. статтю 174 Закону "Про державні закупівлі Польщі"). 

22 У Словенії член Національної комісії з питань перегляду процедур державних закупівель не 
може брати участь у розгляді справи, якщо він прямо або опосередковано пов’язаний з учас-
ником процедури закупівель, працював на учасника – юридичну особу за два і менше роки 
до розгляду скарги учасника. Аналогічні вимоги встановлено також до експертів, спеціаліс-
тів та радників, які залучаються Комісією (стаття 24 Регламенту Національної комісії з пи-
тань перегляду процедур державних закупівель). 
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3.10. Недоліки в регулюванні відповідальності 
учасників та замовників 

 
Відповідно до статті 43 Закону України "Про здійснення державних закупі-
вель" за порушення вимог, установлених цим законом та іншими нормативно-
правовими актами, розробленими на його виконання, члени комітету з кон-
курсних торгів, члени органу оскарження, службові особи Мінекономіки, ор-
ганів Державного казначейства України несуть відповідальність згідно із за-
конами України. 
 
Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про закупівлі 
передбачена статтею 164-14 Кодексу України про адміністративні правопо-
рушення (далі – КУпАП). Відповідно до цієї статті підставами для адміністра-
тивної відповідальності є: 1) державні закупівлі без застосування визначених 
законом процедур; 2) порушення процедур закупівлі – оформлення докумен-
тації торгів з порушенням законодавства, оцінка пропозицій конкурсних тор-
гів не за критеріями та методикою оцінки тендерних пропозицій; 3) укладання 
договору з переможцем торгів за цінами і обсягом, які не відповідають вимо-
гам документації торгів; 4) неоприлюднення або порушення порядку оприлю-
днення інформації про закупівлі відповідно до вимог законодавства; 5) непо-
дання звіту про закупівлі, відображення у ньому недостовірних відомостей;  
6) непроходження навчання чи підвищення кваліфікації з питань організації 
та здійснення державних закупівель відповідно до вимог закону; 7) ненадання 
документів, інформації та матеріалів у випадках, передбачених законом. 
Суб’єктами відповідальності за відповідні правопорушення є виключно поса-
дові особи, на яких може бути накладене адміністративне стягнення у вигляді 
штрафу розміром від 300 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів грома-
дян (у разі повторного вчинення відповідних діянь протягом року після на-
кладення штрафу – від 700 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян). Протоколи про адміністративні правопорушення у цих справах 
мають право складати уповноважені особи Антимонопольного комітету, Ра-
хункової палати та органів державної контрольно-ревізійної служби України, 
а розглядати справи і накладати стягнення – судді місцевих судів (стаття 221 
КУпАП). 
 
Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про державні за-
купівлі взагалі не передбачена (крім відповідальності за нецільове викорис-
тання бюджетних коштів (стаття 210 Кримінального кодексу України) та від-
повідальності за діяння, які містять ознаки злочинів у сфері службової діяль-
ності). 
 
Таким чином, актуальними проблемами правового регулювання відповідаль-
ності у сфері державних закупівель є: 1) непропорційність стягнень, передба-
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чених КУпАП, ступеня тяжкості адміністративного правопорушення (непро-
ходження навчання тягне ті ж самі стягнення, що й, наприклад, проведення 
закупівель без застосування процедур; крім того, сума стягнень у ряді випад-
ків може бути неспіврозмірною шкоді, завданій правопорушенням); 2) відсут-
ність відповідальності учасників процедур закупівель; 3) відсутність відпові-
дальності колегіальних органів та юридичних осіб за порушення у сфері дер-
жавних закупівель (колегіальний орган та юридична особа не можуть бути 
притягненні ні до адміністративної, ні до кримінальної відповідальності). 
 
У цьому контексті варто звернути особливу увагу на зарубіжний досвід пра-
вового регулювання відповідальності за порушення законодавства про дер-
жавні закупівлі. Так, в Естонії суб’єктами юридичної відповідальності є не 
лише посадові особи замовників, а й учасники тендерних процедур. Подання 
учасником тендерної процедури недостовірної інформації, участь у тендері 
без наміру стати переможцем тендерної процедури тягне штраф у розмірі  
800 крон (608 грн для фізичних осіб) та до 30 тисяч крон (22800 грн для юри-
дичних осіб). За порушення порядку організації процедур закупівель призна-
чено штраф 400 крон (304 грн), якщо відповідне діяння вчинено юридичною 
особою – штраф від 10 тисяч до 20 тисяч крон (7600 – 15200 грн). За окремі 
порушення (якщо порушення мало наслідком скасування результатів торгів, 
якщо воно полягало у розголошенні конфіденційної інформації, порушенні 
порядку проведення торгів, у невиключенні з тендерних процедур осіб, які 
мали бути виключені з участі у тендері, підписанні договору про закупівлю 
або внесенні змін до такого договору з порушенням вимог закону, застосу-
ванні неналежної процедури закупівлі, організації торгів без наміру визначити 
їх переможця) передбачено штраф у розмірі від 400 до 1200 крон (304 – 912 
грн) – для фізичних осіб, 20-50 тисяч крон (15200 – 38 тисяч грн) – для юри-
дичних осіб23. 
 

                                                           
23 Детальніше. див. § 111-116 Закону Естонії "Про державні закупівлі". 
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Основні моделі проведення конкурсів на залучення  
до надання соціальних послуг, міні-грантів  
та підтримки проектів/програм громадських та  
благодійних організацій, які сьогодні використовуються 
на загальнодержавному рівні в Україні24 
 

Любомир Чорній та Кирило Рубановський, 
Центр громадської експертизи 

 
На загальнодержавному рівні запроваджено й діють декілька моделей проведення 
конкурсів на залучення до надання соціальних послуг, міні-грантів та фінансування 
проектів/програм громадських і благодійних організацій, а саме: 
1. Гранти для обдарованої молоді (Указ Президента України № 945/99 від 

02.08.2000 року). 
2. Конкурси проектів програм, розроблених громадськими організаціями, сто-

совно дітей, молоді, жінок та сім'ї (Постанова КМУ № 1062 від 26.07.2002 
року). 

3. Конкурси на залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг 
(Постанова КМУ № 559 від 29.04.2004 року). 

4. Конкурси проектів і програм громадських організацій щодо інформування 
громадськості з питань європейської інтеграції (Постанова КМУ № 956 від 
30.10.2008 року). 

 
Слід визнати, що всі згадані вище документи визначають конкурсну процедуру 
досить схематично. Найбільш чітко прописано процедуру щодо конкурсу із залу-
чення коштів для надання соціальних послуг. Водночас практично всі проаналі-
зовані документи передбачають прийняття ЦОВВ, зокрема міністерствами, окре-
мих актів на їх реалізацію (критерії оцінки, форми заявок тощо). 
 
На основі аналізу документів, які сьогодні діють в Україні, можна дійти виснов-
ку, що врегулюванню на цьому рівні підлягають: процедурні питання щодо ви-
значення предмета конкурсів (1); порядок оголошення конкурсів (2); визначення 
кола учасників конкурсів та встановлення обмежень щодо них (3); структура та 
форма конкурсних пропозицій, а також додатків до них (4); процедура та основні 
етапи визначення переможців конкурсів (5); порядок оприлюднення результатів 
конкурсів (6); порядок оскарження результатів конкурсів у разі, якщо він відріз-
няється від загального порядку оскарження, передбаченого чинним законодавст-
вом (7); порядок виділення фінансування (8); процедура здійснення контролю (9); 
вимоги щодо звітності (10). 
 

                                                           
24 У межах проекту, що реалізується за підтримки Міжнародного фонду "Відродження", та з 
урахуванням результатів виконання контракту Українського фонду соціальних інвестицій. 
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Основними етапами, які здебільшого є спільними для майже всіх згаданих вище 
конкурсних процедур, є: оголошення конкурсу (1); подання проект-
них/конкурсних пропозицій (2); визначення переможців (3); укладання догово-
ру/видання розпорядчого акта для затвердження результатів конкурсу (4).  
 
Спільною ознакою для всіх проаналізованих нормативно-правових актів, якими 
запроваджено ті або інші моделі проведення конкурсів на виділення державного 
фінансування, є делегування функцій з організації та проведення конкурсів не 
видавнику акта, а іншим органам державної влади.  
 
Усі наведені документи передбачають періодичне проведення конкурсів. Відпо-
відно до згаданих урядових постанов конкурси прив'язані до бюджетного процесу 
– їх оголошенню передує затвердження державного чи місцевих бюджетів. 
 
Коло учасників конкурсів у кожному випадку є різним. Потенційними отримува-
чами грантів Президента України є громадяни України. При залученні бюджет-
них коштів до фінансування соціальних послуг учасниками конкурсів є юридичні 
особи (крім державних і комунальних спеціалізованих підприємств, установ та 
закладів соціального обслуговування) та фізичні особи, які мають право надавати 
соціальні послуги на професійній основі. Учасниками конкурсів проектів програм 
стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї, а також щодо інформування громадськості 
з питань європейської інтеграції є громадські організації, зареєстровані як юри-
дичні особи. 
 
Конкурсна пропозиція традиційно має містити: заявку/реєстраційну картку (1); 
описову частину (2); кошторис витрат (3); додатки (4). При чому додатками мають 
бути документи, які підтверджують юридичний статус та/або попередній до-
свід/кваліфікацію учасників конкурсів, а також їх фінансову спроможність тощо. 
 
Щодо критеріїв, на основі яких визначаються переможці конкурсів, то оскільки 
предмет конкурсів у кожному із проаналізованих положень є різним, відрізня-
ються і критерії оцінки проектних/конкурсних пропозицій. Так, якщо у процедурі 
щодо конкурсів на залучення бюджетних коштів на фінансування соціальних по-
слуг акцент робиться на характеристиках виконавця (оскільки соціальну пробле-
му вже окреслено), то в інших процедурах критерії здебільшого стосуються зміс-
ту та якості проекту. 
 
Водночас зазвичай проаналізовані нормативно-правові акти не розкривають пи-
тання про те, яким чином зазначені критерії враховуються при визначенні пере-
можців. Виняток становить лише конкурс щодо соціальних послуг, де окремим 
наказом Міністерства праці та соціальної політики України не лише визначено 
перелік критеріїв, а й передбачено механізм застосування цих критеріїв для ви-
значення переможців конкурсів – за кожним із критеріїв закріплено певну кіль-
кість балів, із застосуванням яких здійснюється оцінка учасників конкурсу із по-
дальшим визначенням переможців за сумою отриманих за кожним із критеріїв 
балів. 
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Для фінансування описаних вище конкурсних моделей використовуються різні 
бюджетні джерела. Так, фінансування отримувачів грантів Президента України та 
переможців конкурсів проектів програм для дітей, молоді, сім'ї та жінок здійсню-
ється з Державного бюджету України. Переможці конкурсів на залучення бюд-
жетних коштів до надання соціальних послуг та конкурсів щодо інформування 
громадськості з питань європейської інтеграції фінансуються як з Державного, 
так і з відповідних місцевих бюджетів.  
 
У всіх випадках, крім конкурсів на фінансування програм для дітей, молоді, сім'ї 
та жінок, фінансування переможців конкурсу здійснюється на підставі договорів. 
 
Описані регулювання містять здебільшого загальні норми щодо контролю за ви-
користанням гранта та/або виконанням договору. У процедурах щодо проведення 
конкурсів програм для дітей, молоді, сім'ї та жінок, а також конкурсів щодо ін-
формування громадськості з питань європейської інтеграції такий порядок не 
визначено взагалі.  
 
У нормативно-правових актах щодо грантів обдарованій молоді та щодо інфор-
мування громадськості з питань європейської інтеграції передбачено щорічне 
інформування про використання бюджетних коштів. Проте згадані документи 
жодним чином не визначають вимоги щодо підготовки відповідної інформації та 
порядок її подальшого використання. Два інших проаналізованих документи вза-
галі не містять положень щодо інформування про результати впровадження про-
ектів (програм). 
 
Конкурсні процедури, запроваджені на центральному рівні, стали основою для 
розробки деяких місцевих регулювань щодо проведення конкурсів соціальних 
проектів та проектів (програм) громадських і благодійних організацій. Так, на 
основі Постанови КМУ № 1062 було розроблено наказ Головного управління у 
справах сім'ї та молоді Київської міської державної адміністрації № 60 "Про за-
твердження Положення про порядок проведення міського конкурсу програм і 
проектів в галузі сімейної політики" від 02.03.2004 року. Постанова КМУ № 559 
"Про затвердження Правил організації та проведення конкурсу на залучення бю-
джетних коштів для надання соціальних послуг" стала однією із підстав для ухва-
лення рішення Вознесенської міської ради за № 9 "Про соціальне замовлення в 
місті Вознесенську" від 26.11.2004 року. 
 
Окремий нормотворчий вплив згаданих вище документів простежується і в інших 
актах органів місцевого самоврядування. Так, норми Порядку проведення конкур-
су проектів програм, розроблених громадськими організаціями, стосовно дітей, 
молоді, жінок та сім'ї вплинули на зміст рішення Бердянської міської ради № 41 
"Про затвердження Програми реалізації проектів, розроблених громадськими 
організаціями стосовно спорту, дітей, молоді, жінок та сім’ї на 2008 рік" від 
07.03.2008 року. 
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Огляд основних моделей соціального замовлення/ 
соціального контрактування та муніципальних  
грантів, які використовуються сьогодні  
на місцевому рівні в Україні25 
 

Любомир Чорній та Кирило Рубановський,  
Центр громадської експертизи 

 
Концептуальні відмінності в підходах до врегулювання процедур соціального 
замовлення та/або соціального контрактування в Україні закріплені ще на рів-
ні назв та вступних частин документів, якими вони врегульовуються. 
 
Так, в актах органів місцевого самоврядування, які прийняті різними містами 
України на впровадження механізмів бюджетного фінансування проектів 
НУО соціального спрямування, наявні різні варіанти назви таких механіз-
мів/процедур, а саме: 
1) соціальне замовлення; 
2) конкурс соціальних проектів (програм); 
3) конкурс соціально-культурних проектів; 
4) конкурс проектів громадських та благодійних організацій; 
5) конкурс проектів та програм неприбуткових організацій. 
 
Водночас у рішеннях, якими були схвалені відповідні положення (порядки), а 
також у їх вступних частинах наголос робиться на різні пріоритети, які зрозу-
мілі для місцевої влади чи особливо актуальні для відповідної територіальної 
громади. Так, у документах, прийнятих у деяких містах, ідеться про фінансову 
підтримку соціальних ініціатив НУО чи залучення їх потенціалу до вирішення 
актуальних соціальних проблем територіальної громади, а в інших – про 
впровадження механізмів соціального замовлення чи створення системи му-
ніципальних грантів тощо. 
 
Очевидно, що такі відмінності можна пояснити використанням різного досві-
ду (як українського, так і зарубіжного) та орієнтацією на побудову різноманіт-
них моделей. Проте спільним для кожного міста, де використовуються меха-
нізми соціального замовлення/соціального контрактування, є наявність полі-
тичної волі місцевої влади та відповідної підтримки у територіальній громаді. 
 
Механізми соціального замовлення/соціального контрактування та муніци-
пальних грантів, залежно від часу прийняття відповідних актів місцевого са-

                                                           
25 У межах проекту, що реалізується за підтримки Міжнародного фонду "Відродження", та з 
урахуванням результатів виконання контракту Українського фонду соціальних інвестицій. 
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моврядування, впроваджувалися за рахунок вольового рішення різних за ста-
тусом органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів. 
 
Так, положення про соціальне замовлення в містах Миколаєві, Одесі, Чернів-
цях, Алчевську, Бердянську та Вознесенську були затверджені рішенням від-
повідних міських рад, Порядок про проведення конкурсів соціально-
культурних проектів у м. Львові – рішенням виконавчого комітету міської 
ради, а у м. Рівному конкурсну процедуру затверджено розпорядженням місь-
кого голови. Положення про порядок проведення міського конкурсу проектів 
з молодіжних проблем та Положення про порядок проведення міського кон-
курсу програм і проектів у галузі сімейної політики у м. Київ – наказами Го-
ловного управління у справах сім’ї та молоді Київської міської державної ад-
міністрації. 
 
Незважаючи на використання цих актів органів місцевого самоврядування 
протягом багатьох років, виникають питання щодо правових підстав розробки 
і застосування деяких із цих документів, зокрема в частині здійснення фінан-
сування проектів громадських та благодійних організацій за рахунок коштів 
місцевих бюджетів. Так, якщо на рівні якоїсь територіальної громади не роз-
роблено й не прийнято певні цільові програми, посилання на які здебільшого 
відсутні у відповідних положеннях/порядках та актах, якими було врегульо-
вано порядок проведення конкурсів, то згідно з чинним законодавством сум-
нівними видаються підстави для здійснення фінансування проектів суб’єктів, 
які не є розпорядниками бюджетних коштів чи виконавцями цільових про-
грам. 
 
На рівні міст України на сьогодні затверджені та діють дуже різні за рівнем 
складності, структурою та якістю документи: від достатньо деталізованих і 
доволі складних описів процедур до декларативних документів, які практично 
не врегульовують жодних процедурних питань. 
 
Частина з прийнятих у різних містах документів тією або іншою мірою (на-
приклад, прийняті у Чернівцях та Алчевську частково використовують досвід 
Одеси) чи повністю (наприклад, схвалені в Миколаєві та Вознесенську поло-
ження дуже подібні до моделі, свого часу впровадженої в Одесі) відтворюють 
уже апробовані в інших містах моделі. 
 
Деякі з чинних нині місцевих регулювань містять цілу низку документів, до 
яких належать: програми соціального інвестування (1), інструкції з визначен-
ня пріоритетних соціальних проблем (2), інструкції з підготовки проек-
тів/пропозицій (3), аплікаційні форми для підготовки проектів/пропозицій (4), 
оціночні форми (5), типові договори на фінансування соціальних проек-
тів/соціальні контракти (6) тощо.  
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Поширені нині в Україні моделі соціального замовлення/соціального контрак-
тування та муніципальних грантів спрямовані як на загальну підтримку су-
спільно корисної діяльності НУО (наприклад, у Львові, Алчевську, Вознесен-
ську та Кам’янці-Подільському), часто переважно соціального спрямування 
(наприклад, у Миколаєві, Одесі та Чернівцях), так і на підтримку конкретних 
цільових груп, зокрема молоді, або ж безпосередньо на залучення до надання 
соціальних послуг НУО. Отже, чинні в Україні моделі умовно можна розподі-
лити на дві частини: створення системи муніципальних грантів (1) та впрова-
дження механізмів соціального замовлення/соціального контрактування (2). 
 
Наявність такого досвіду в Україні створює передумови для впровадження в 
перспективі як системи державних/муніципальних грантів (бюджетна під-
тримка суспільно корисної діяльності НУО), так і системи соціального конт-
рактування (залучення недержавних суб’єктів до надання соціальних послуг 
найбільш вразливим категоріям населення). 
 
Більшість малих та деякі великі міста характеризуються більш широкою ін-
терпретацією концепцій соціального замовлення/соціального контрактування, 
що, крім проблем суто соціального характеру, охоплює питання екології, фіз-
культури і спорту, культури та навіть благоустрою територій, підтримки са-
моорганізації громадян чи формування позитивного туристично-
інвестиційного іміджу тощо (наприклад, в Алчевську та Вознесенську). Вели-
кі міста переважно більш чітко й звужено визначають спрямованість соціаль-
ного замовлення/соціального контрактування (як-от у Києві, Чернівцях та  
Харкові). Хоча пріоритетною соціальною спрямованістю існуючих моделей 
соціального замовлення/соціального контрактування та муніципальних гран-
тів характеризуються і деякі невеликі міста (наприклад, Кам’янець-
Подільський). 
 
Процес визначення пріоритетних для вирішення проблем та/або потреб у со-
ціальних послугах з використанням механізму соціального замовлен-
ня/соціального контрактування більш чітко прописаний у малих містах. Зде-
більшого такий механізм використовується для розв'язання найбільш гострих 
соціальних проблем, які: віднесені чинним законодавством до компетенції 
місцевого самоврядування (1); визначені як пріоритетні у нормативних актах, 
зокрема, місцевих (2); на даний час не розв'язані або розв'язуються недо-
статньо ефективно (3); потенційно можуть бути розв'язані або вже розв'язу-
ються силами місцевих НУО або за їх участю (4). 
 
При визначенні кола можливих учасників конкурсів із соціального замовлен-
ня/соціального контрактування переважно вживаються терміни "недержавні 
організації" та "некомерційні організації", що чітко не розкриті в законодавст-
ві України, однак визначення цих термінів, як правило, містяться в актах від-
повідних органів місцевого самоврядування. У більшості міст до участі в кон-
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курсах допускаються зареєстровані громадські та благодійні організації.  
В Одесі та Славутичі коло потенційних учасників розширюється за рахунок 
органів самоорганізації населення, у Чернівцях до конкурсів допускаються 
також творчі спілки, у Бердянську – органи учнівського та студентського са-
моврядування, у Вознесенську – об’єднання співвласників багатоквартирних 
будинків, у Львові – комунальні установи і навіть суб’єкти підприємницької 
діяльності. 
 
У деяких містах запроваджено певні "цензи" щодо учасників. Так, у місті 
Львові до конкурсу допускаються лише організації, тривалість роботи яких у 
відповідній сфері на момент закінчення терміну подання заявок становить не 
менше одного року, а, наприклад, у Вознесенську аналогічною вимогою вста-
новлюється термін 3 місяці. Щоправда, є сумніви щодо достатньої чіткості 
таких формулювань та можливості перевірки дотримання організаціями-
учасниками конкурсів цієї вимоги. У ряді міст встановлено вимоги щодо на-
явності в учасника конкурсу статусу неприбуткової організації. 
 
У більшості чинних сьогодні актів місцевого самоврядування врегульовано 
загальні питання щодо складу конкурсних комісій, які формуються як із залу-
ченням депутатів міських рад та службовців виконавчих органів міських рад, 
так і з включенням до їх складу представників місцевих НУО. У Чернівцях 
навіть передбачено, що представники останніх становлять не менше третини 
від загального складу комісії. Проте у Львові до складу конкурсної комісії 
входять виключно представники міської влади. 
 
Більшість положень (порядків) щодо соціального замовлення/соціального  
контрактування та муніципальних грантів містять базові критерії для визна-
чення переможців конкурсів. Кількість критеріїв у кожному з міст коливаєть-
ся в межах п’яти–дев’яти. Критерії для визначення переможців відрізняються 
в кожному з проаналізованих міст, проте їх можна об'єднати у декілька таких 
груп: критерії, які стосуються змісту проектів, – відповідність пріоритетам 
та/чи цільовим програмам, чітка послідовність заходів тощо (1); критерії, які 
стосуються реалізації проектів – реалістичність, соціальний ефект, можли-
вість подальшої самостійної реалізації (2); критерії, що стосуються учасників 
конкурсу, – статус, структура, наявність досвіду, відповідність необхідних 
ресурсів тощо (3). 
 
У більшості міст до набору критеріїв включаються показники з усіх трьох 
згаданих вище груп. Деколи такі критерії є нечітким або ж повністю чи част-
ково дублюють один одного. 
 
Чинні документи, що врегульовують процедури соціального замовлен-
ня/соціального контактування та муніципальних грантів, передбачають пере-
важно укладання соціального контракту (варіанти: договір цільової фінансо-
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вої допомоги на реалізацію проекту, договір на виконання муніципального 
гранту, фінансова угода, угода про надання гранта тощо). Положеннями, за-
твердженими у містах Одесі та Алчевську, визначено істотні умови та вимоги 
до соціального контракту, а в Чернівцях та Кам'янці-Подільському форма ти-
пового договору є додатком до відповідних положень (порядків). 
 
Практично всі моделі соціального замовлення/соціального контрактування та 
муніципальних грантів, які сьогодні діють у різних містах України, передба-
чають поточний контроль за виконанням соціального контракту/договору на 
фінансування соціального проекту та підготовку остаточної звітності. Проте 
процедури здійснення такого контролю та вимоги щодо звітності докладно не 
описано. 
 
У містах Миколаєві, Одесі та Алчевську планується проведення постконкт-
рактного моніторингу, в Чернівцях – підготовка щорічних звітів про виконан-
ня соціальних проектів. Окрім того, в містах Миколаєві, Одесі та Алчевську 
передбачається можливість проведення (за ініціативою відповідального орга-
ну місцевої влади або організації-виконавця) соціологічних досліджень у се-
редовищі цільових груп, за результатами яких мають бути підготовлені й 
оприлюднені довідки про результати постконтрактного моніторингу. 
 
Водночас у містах Києві, Львові, Одесі, Чернівцях та Харкові відповідальність 
за поточний та/або постконтрактний моніторинг несуть певні виконавчі орга-
ни місцевого самоврядування; у Миколаєві та Алчевську – сторони соціально-
го контракту. В Києві до цієї діяльності (на договірних засадах) можуть залу-
чатися сторонні організації, в Чернівцях та Кам’янці-Подільському участь у 
процесі моніторингу та оцінки беруть конкурсні комісії. 
 
Загалом більшість нині чинних місцевих регулювань щодо соціального замов-
лення/соціального контактування та муніципальних грантів приділяють недо-
статньо уваги питанням поточного контролю та постконтрактного моніторин-
гу/оцінки результатів виконання соціальних проектів, що навряд чи є виправ-
даним, адже йдеться про ефективність використання бюджетних коштів. 
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ДОДАТКИ 
 

Концепція  
Постанови Кабінету Міністрів України  
"Про затвердження порядку здійснення 
державної фінансової підтримки  
громадських організацій та їх проектів"26 
(для обговорення) 
 

Проблема, яка потребує розв'язання 
 
Оскільки Україна визнає важливість становлення громадянського суспільства 
для стабільного розвитку держави, виділяються досить значні ресурси для 
фінансової підтримки громадських організацій. У 2009 році ця сума становила 
151 560,1 млн грн. Тоді особливості фінансової підтримки громадських орга-
нізацій та їх проектів за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів 
чинним законодавством не були визначені. 
 
Право громадських організацій на отримання державної фінансової підтримки 
закріплено Законом України "Про об’єднання громадян" (ст. 8) і Бюджетним 
кодексом України (ст. 87). Проте немає нормативно-правового акта, який би 
визначав критерії, принципи, порядок встановлення пріоритетів, планування 
та здійснення державної фінансової підтримки громадських організацій.  
 
Органи виконавчої влади часто не встановлюють публічні пріоритети та пра-
вила державної фінансової підтримки громадських організацій або не узго-
джують їх із завданнями політики уряду. Немає незалежної експертизи цілей 
та пріоритетів державного фінансування громадських організацій, тому оці-
нити практичні результати такого фінансування неможливо. Анкетування та 
інші вибіркові дослідження серед громадських організацій свідчать про сис-
тематичні порушення порядку доступу до інформації про державне фінансу-
вання. Нині ухвалення рішень щодо надання державної фінансової підтримки 
часто ґрунтується на довільних або випадкових критеріях, а також здійсню-
ється в умовах конфлікту інтересів.  
 
Усе це веде до безсистемності, корумпованості та низької ефективності дер-
жавної фінансової підтримки громадських організацій з огляду на виконання 

                                                           
26 Розроблено експертами Українського незалежного центру політичних досліджень. 
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завдань державної політики та використання бюджетних коштів. Існує нагаль-
на потреба у запровадженні прозорих форм державної фінансової підтримки 
громадських організацій, визначенні основних засад та порядків її здійснення. 
 
Мета постанови 
 
Постанова має забезпечити застосування органами виконавчої влади єдиного 
підходу та порядку здійснення державної фінансової підтримки громадських 
організацій та конкурсного відбору їх проектів на засадах прозорості, рівності 
громадських організацій перед законом і їх вільної конкуренції, а також ефек-
тивності використання державних коштів. 
 
Шляхи та засоби розв'язання проблеми 
 
Оптимальним шляхом розв’язання проблеми є розроблення і ухвалення По-
станови Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку здійснення 
державної фінансової підтримки громадських організацій та їх проектів", у 
якій необхідно передбачити: 
1. Визначення термінів "державна фінансова підтримка громадських органі-

зацій", "проекти громадських організацій", "статутна діяльність громадсь-
ких організацій".  

2. Визначення форм державної фінансової підтримки громадських організацій: 
• конкурсна форма, яка має використовуватися для державної фінансової 
підтримки проектів громадських організацій і визначається як пріоритетна; 

• позаконкурсна форма, яка може використовуватися для державної фі-
нансової підтримки статутної діяльності громадських організацій.  

3. Визначення принципів здійснення всіх форм державної фінансової під-
тримки громадських організацій, а саме: 
• орієнтація на потреби громадян та окремих соціальних груп; 
• участь громадськості у формуванні пріоритетів державної фінансової 
підтримки громадських організацій та у визначенні переможців конкур-
сів проектів, а також у моніторингу та оцінці таких проектів;  

• забезпечення рівності громадських організацій перед законом та захист 
конкуренції; 

• прозорість і спрощення процедур та протидія корупції; 
• запровадження системи оцінювання ефективності надання державного 
фінансування громадських організацій. 

4. Визначення цілей державної фінансової підтримки громадських організа-
цій з огляду на виконання соціальних і гуманітарних завдань державної 
політики.  

5. Зобов’язання органів виконавчої влади передбачати кошти на державну 
фінансову підтримку громадських організацій при формуванні бюджет-
них заявок. 
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6. Затвердження порядку планування витрат на всі форми державної фінан-
сової підтримки громадських організацій. 

7. Затвердження методики визначення пріоритетів усіх форм державного 
фінансування громадських організацій органами виконавчої влади із за-
лученням громадськості.  

8. Визначення методики запобігання конфлікту інтересів при здійсненні всіх 
форм державної фінансової підтримки громадських організацій.  

9. Визначення процедури моніторингу діяльності, що реалізується громад-
ськими організаціями за рахунок коштів державного та місцевого бюдже-
тів, та порядку оцінки якості та ефективності такої діяльності громадсь-
ких організацій.  

10. Встановлення обов’язкової публічної звітності громадських організацій, 
які одержали державну фінансову підтримку. 

11. Запровадження процедури оскарження рішення про надання громадським 
організаціям усіх форм державної фінансової підтримки. 

12. Визначення порядку організації та проведення конкурсів проектів громад-
ських організацій для реалізації за рахунок бюджетних коштів, у тому чи-
слі встановлення: 
• критеріїв участі громадських організацій у конкурсах, зокрема скасу-
вання обмежень щодо права громадських організацій на участь у кон-
курсах, що не пов’язані з їх спроможністю до виконання проектів та 
ґрунтуються на статусі організацій (територіальний статус, місце і час 
реєстрації тощо);  

• процедур публічного оголошення конкурсів проектів громадських орга-
нізацій та надання інформації про пріоритети конкурсів; 

• вимог до форми та змісту конкурсної пропозиції та кошторису, зокрема 
визначення вичерпного переліку документів, які учасники конкурсів 
проектів громадських організацій мають подавати до визнання їх пере-
моги у конкурсі; 

• достатніх термінів отримання конкурсної пропозиції від громадських ор-
ганізацій та ухвалення рішення про визначення переможців конкурсів; 

• вимог до формування конкурсних комісій та попередження конфлікту 
інтересів; 

• критеріїв та порядку відбору конкурсних пропозицій та визначення пе-
реможця; 

• процедуру публічного оголошення результатів конкурсів проектів гро-
мадських організацій; 

• обов’язкове оприлюднення інформації про результати виконання гро-
мадськими організаціями проектів та здійснення діяльності за рахунок 
державних коштів;  

13. Встановлення порядку надання державної фінансової підтримки для ста-
тутної діяльності громадських організацій на позаконкурсних засадах, зо-
крема визначення чітких критеріїв надання такої підтримки. 
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14. Визначення процедури здійснення фінансових виплат для всіх форм дер-
жавної фінансової підтримки громадських організацій, зокрема процедури 
поточного фінансування (грошових переказів), а також вимоги щодо влас-
них внесків громадських організацій – одержувачів державної фінансової 
підтримки; 

15. Визначення особливостей договірних відносин та договорів із третіми 
особами для громадських організацій – одержувачів державної фінансової 
підтримки. 

 
Очікувані результати 
 
1. Підвищення ефективності та прозорості використання бюджетних коштів 

у сфері фінансування громадських організацій. 
2. Можливість скорочення бюджетних витрат на певні суспільно корисні 

послуги і проекти завдяки залученню додаткових ресурсів громадських 
організацій (іноземне та приватне фінансування, участь волонтерів, кращі 
практики та методи, конкурентні ціни). 

3. Мобілізація громадських організацій та соціальних груп для реалізації 
соціальних і гуманітарних завдань державної політики.  

4. Зростання кількості та якості суспільно корисних послуг, які надають гро-
мадські організації, а також забезпечення більшої стабільності надання 
таких послуг. 

5. Збільшення довіри громадськості до державних органів та громадських ор-
ганізацій внаслідок скорочення корупційних ризиків та інших зловживань. 

6. Інституційний розвиток громадських організацій та зменшення їх залеж-
ності від певних іноземних та приватних донорів, підвищення їх прозоро-
сті та підзвітності. 
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Аналітичний звіт за результатами  
фокус-групового дослідження "Оцінка  
системи державного фінансування діяльності 
громадських організацій в Україні" 
 

Олександр Вінніков,  
Мережа розвитку європейського права 

 
 
1. Загальні відомості 
 
1.1. Очікуваний результат дослідження: 
 
Головною метою цього колективного детального інтерв’ю є вивчення оцінки 
керівниками громадських організацій проблем, що виникають у ході держав-
ного фінансування проектів і програм таких організацій. Результатом дослі-
дження є перелік очікувань респондентів щодо покращення законодавства 
України у сфері державної фінансової підтримки ОГС. 
 
1.2. Методологія відбору учасників: 
 
Цільовою групою даного дослідження є громадські організації, що мають до-
свід отримання державного фінансування проектів. Представники організацій 
були відібрані з-поміж 25 громадських організацій, найменування яких зазна-
чені на сайтах ЦОВВ України як такі, що отримували державне фінансування 
у 2007-2009 роках.  
 
1.3. Кількість учасників: 
 
У засіданні фокус-групи взяли участь 4 особи: керівники громадських органі-
зацій та експерти. 
 
1.4. Дата і місце проведення фокус-групи: 
 
16 грудня 2009 року, Київ. 
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2. Питання модераторів для розгляду 
 
2.1. Оцінка складності та прозорості процедур ухвалення рішень про держав-

ну фінансову підтримку проектів ОГС (зокрема, пріоритети органів ви-
конавчої влади, склад і подання документації, критерії відбору проектів) 

2.2. Оцінка ефективності державного казначейства на стадії реалізації про-
ектів 

2.3. Оцінка ефективності процедур звітності, контролю, моніторингу та 
оцінки проектів 

2.4. Оцінка доцільності запровадження уніфікованих правил проведення кон-
курсів (зокрема, вимог до складу і подання документації, конфлікту інте-
ресів, критеріїв відбору тощо) 

 
3. Результати обговорення питань 
 
3.1. Результати обговорення питання 2.1 
 
Загальна дискусія підтвердила, що міністерства та інші органи виконавчої 
влади визначають пріоритети фінансування проектів ОГС відповідно до суто 
відомчих повноважень. Зокрема, обговорення стосувалося практики фінансо-
вої підтримки ОГС з боку Міністерства з надзвичайних ситуацій, Міністерст-
ва праці та соціальної політики, а також Міністерства у справах сім’ї, молоді 
та спорту. 
 
Цитата: "Якщо МСЕК встановила, що твоє захворювання пов’язано з аварією 
на Чорнобильській АЕС, то ми надаємо допомогу, а не по загальним захворю-
ванням, травматизму тощо". 
 
Цитата: "Ми не можемо бути конкурентами міністерств щодо визначення 
пріоритетів. У нас різні ніші та нозології інвалідності". 
 
На думку більшості учасників, уряд украй несправедливо визначає пріоритети 
фінансування. 
 
Цитата: "На соціальний захист лікування, протезування і матеріальну допомо-
гу 2,3 млн чорнобильців у бюджетній програмі для "Союзу Чорнобиль Украї-
ни" виділено на 2009 рік 6 млн гривень. А на оздоровлення працівників КМУ, 
Секретаріату Президента та 450 народних депутатів – 289 млн грн. Пенсії ко-
лишнім депутатам сягають 35 тисяч гривень, а понад сто тисяч інвалідів-
чорнобильців отримують мізерні пенсії 700-800 грн". 
 
Цитата: "Ми були присутні на презентації в Українському домі проекту бю-
джету не України, де проблема Чорнобиля актуальна і болюча, а фінансового 
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документа якоїсь Нової Зеландії чи Південної Африки, де радіоактивного за-
раження не існує". 
 
Критерії відбору проектів і прозорість ухвалення рішень міністерствами за-
лишаються для більшості організацій незрозумілими. 
 
Міністерство з надзвичайних ситуацій не проводить конкурсів серед ОГС, а 
постійно працює з кількома всеукраїнськими громадськими організаціями. 
Конкретна сума фінансування обговорюється на підставі річної заявки органі-
зації та переговорів з представниками міністерства. 
 
Міністерство – начебто з метою забезпечення цільового використання коштів 
та запобігання багаторазовому одержанню допомоги – вимагає, щоб кожна 
людина, яка одержує державну допомогу, була членом всеукраїнської громад-
ської організації "Союз Чорнобиль України" і подала заяву про вступ до орга-
нізації в районі чи місті, де перебуває на обліку.  
 
Така вимога прямо суперечить чинному закону "Про громадські об’єднання", 
але захищає партнерів міністерства від конкуренції. 
 
Цитата: "Зараз виникло багато організацій, які набивають кишені, а допомоги 
інвалідам не надають. Відомості про такі псевдогромадські організації опера-
тивно передаються до прокуратури та інших державних органів". 
 
Втім, кількаразове одержання допомоги інвалідом від різних організацій ма-
лоймовірне.  
 
Цитата: "От людина живе в селі, їй зробили операцію та хіміотерапію. Пише 
заяву про допомогу на голову районної організації та додає документи з лікар-
ні про витрати. Інакше ми нічого не оплатимо". 
 
У Міністерстві праці та соціальної політики конкурсна комісія на початку ро-
ку розглядає запити на фінансування (кошториси заходів). Склад комісії за-
тверджується наказом міністра. До складу конкурсної комісії включено одно-
го представника громадських організацій на підставі щорічної ротації; інші 
члени комісії є представниками профільних департаментів міністерства. 
 
Закон "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" зобов’язує 
державу надавати фінансову підтримку всеукраїнським громадським органі-
заціям інвалідів. З метою відбору з-поміж кількадесяти таких організацій Мі-
ністерство праці та соціальної політики перевіряє роботу громадських органі-
зацій-заявників за попередній рік.  
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Крім того, надсилають запит Міністерству юстиції на підтвердження їх всеук-
раїнського статусу, і деякі організації такого підтвердження не одержали, а 
отже, не змогли одержати і державне фінансування. 
 
Найбільша квота, особливо щодо матеріального заохочення працівників, по-
стійно припадає на Українське товариство глухих та Українське товариство 
сліпих; решта громадських організацій, на думку учасників дискусії, фінансу-
ється Міністерством праці та соціальної політики за залишковим принципом. 
 
Крім кошторисів заходів, кожна організація, що одержує державне фінансу-
вання від Міністерства праці та соціальної політики, має розробити анкети 
власних програм. Унікальні заходи міністерство, як правило, підтримує, а як-
що подібні заходи пропонують декілька організацій, то міністерство обирає, 
кого підтримати, за власним рішенням.  
 
Цитата: "Це не конкурс програм, а щось протилежне, конкурс окремих захо-
дів. Діалог з Міністерством праці триває дуже довго, бо нічим не регламенту-
ється". 
 
У Міністерстві у справах сім’ї, молоді та спорту склад конкурсної комісії що-
року змінюється за наказом міністра. До складу комісії обов’язково включа-
ють представників молодіжних громадських організацій. Раніше діяла забо-
рона на участь у конкурсній комісії представників організацій, які подавали 
проекти, але фактично її не дотримуються. 
 
На конкурсах для молодіжних організацій проекти презентують і захищають 
перед конкурсною комісією керівники організацій або проектів особисто.  
 
Цитата: "Критерії оцінки пріоритетів комісією незрозумілі. Якщо не прийдеш 
на захист, точно не одержиш фінансування; можуть по плечах поплескати, але 
все одно можеш ні копійки не отримати". 
 
Цитата: "Краще не влаштовувати цього цирку при захисті проектів. Треба ви-
значати прозорі критерії оцінки". 
 
Учасники дискусії підтвердили, що кількість випадків одержання державного 
фінансування організаціями, які раніше його не отримували, щороку зростає.  
 
Міністерства, за винятком Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, не 
укладають контрактів з ОГС, чиї проекти було підтримано. Міністерство пра-
ці та соціальної політики, наприклад, видає наказ про затвердження паспорта 
бюджетної програми. Перший заступник міністра затверджує плани викорис-
тання коштів громадською організацією (третій примірник передається казна-
чейству).  
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Стосовно можливого вдосконалення процедури проведення конкурсів, то уча-
сники дискусії погодилися, що "єдиного вікна" для цього в міністерствах не 
існує, тому доводиться візувати документи в різних чиновників, навіть у різ-
них офісах. Це забирає забагато часу та іноді перешкоджає участі в конкурсах. 
 
Крім того, на думку учасників, надмірна кількість документів має бути нота-
ріально посвідчена. 
 
Цитата: "Щороку вимагають нотаріально посвідчені копії статуту, свідоцтв 
тощо. При цьому посвідчення кожного аркуша коштує 20-25 грн, а якщо не-
має змін у документах, то практичної потреби в цьому немає". 
 
Також доцільно спростити вимоги щодо опису майбутньої діяльності ОГС, 
особливо з огляду на сучасну фінансову кризу. 
 
Цитата: "Не знаємо, як закінчиться цей рік, а від нас вимагають подання роз-
рахунків, скажімо, на 2013 рік – на три-п’ять років наперед. А коли організа-
ція фінансування одержує вперше, це просто неможливо". 
 
3.2. Результати обговорення питання 2.2 
 
Загальна дискусія виявила, що фактичне державне фінансування проектів 
ОГС значно відрізняється від передбачених законодавством процедур.  
 
Крім того, ці процедури мають відомчу специфіку стосовно таких важливих 
питань, як графік платежів, вимоги до власних внесків ОГС. 
 
Наприклад, Міністерство праці та соціальної політики на початку року видає 
план асигнувань, наказ про затвердження паспорта бюджетної програми, лі-
мітну довідку. На підставі офіційного запиту Міністерство фінансів переказує 
кошти на рахунок ОГС.  
 
Якщо фактично бюджетні кошти не надходять, реєструється кредиторська 
заборгованість організації, але практично це мало допомагає діяльності ОГС. 
 
Цитата: "Так, у разі прострочення виникає бюджетна заборгованість. Склада-
ємо листи, акти про виконання заходів, носимо їх та просто очікуємо. Іноді 
мусимо міняти графік заходів. Адже без гарантійних листів про оплату протя-
гом трьох днів ми не можемо розмістити чи нагодувати учасників заходів". 
 
Цитата: "Впирається багато в дефіцит бюджету: кошти начебто виділені, але 
фактично коштів немає". 
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Крім того, бюджетні асигнування мають у цілому доволі фіктивний характер, 
тобто передбачені бюджетом суми фактично сплачуються, як правило, лише 
на 50%. 
 
Цитата: "Для нашої ГО на папері виділено на 2009 рік один мільйон гривень, а 
реально – тільки п’ятсот тисяч. Цього вкрай недостатньо". 
 
Цитата: "План асигнувань виконується зараз на 50%, раніше всі кошти надхо-
дили в повному обсязі. Тепер нам у міністерстві кажуть: "План – це те, що ви 
могли би мати, а не те, що ми вам винні". 
 
Усі учасники дискусії зазначили, що авансові платежі наразі не практикують-
ся, хоча у 2007-2008 роках така практика була звичайною, що, безумовно, 
зручно для більшості ОГС. 
 
Учасники дискусії підтвердили також, що жодне міністерство не фінансує 
100% витрат громадських організацій, постійно наголошуючи, що ОГС мають 
можливість отримання грантів, створення дочірніх підприємств та інші дже-
рела додаткових коштів. Тому власний внесок є, по суті, обов’язковою умо-
вою одержання державного фінансування. 
 
Цитата: "Подав проект на 80 тисяч гривень; комісія схвалила проект, але каже – 
є тільки 60 тисяч. Доводиться переглядати кошторис і розмір власних внесків". 
 
Власний внесок ОГС становить, як правило, 25% коштів для молодіжних ор-
ганізацій; деякі заходи організації змушені виконувати цілком на власні кош-
ти. Для окремих проектів такий внесок є надмірно великим. 
 
Цитата: "Треба проводити захід, бюджетних коштів ще нема і, крім власного 
внеску, доводиться надавати гарантійні листи для готелів, їдалень тощо, якщо 
особисто знайомий з власником. Тобто і так працюємо під "чесне слово".  
 
Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту наполягає, щоб внесок був са-
ме фінансовим, а не у формі волонтерської праці, використання обладнання 
тощо. Наприклад, власний внесок ОГС може бути прийнятий у формі плате-
жів за оренду приміщень з рахунку організації або її партнерів. 
 
Значну проблему створює також відсутність – на відміну від грантів міжна-
родних організацій – періодичних траншів у бюджетному фінансуванні, що 
змушує організації значну частину року або навіть цілий рік працювати на 
власні кошти. 
 
Цитата: "Кошти часто надходять на рахунки організації ближче до 28 грудня, а 
черги в банках шалені, і повністю використати ці кошти вдається не завжди". 
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Цитата: "У бюджеті головна проблема – недофінансування, особливо на по-
чатку року. Січень минув – кошти не надходять, лютий також, і кошти надхо-
дять лише 31 березня, а ти не використав їх вчасно". 
 
Учасники дискусії підтвердили, що розподіл бюджетних коштів здійснюється 
без проведення оцінки потреб інвалідів та інших цільових груп, а організації 
просто намагаються ділити річні асигнування на щомісячні кошториси.  
 
Ключовою додатковою інформацією для цілей дослідження виявилося те, що 
державне казначейство має щоденні ліміти стосовно фінансування так званих 
незахищених статей витрат.  
 
Бюджетні класифікатори не включають державну підтримку програм і проек-
тів до захищених статей, а отже, ОГС доводиться розподіляти якомога більше 
витрат по таких захищених статтях, як заробітна плата (код 1111), комунальні 
послуги (код 1160), харчування учасників заходів тощо. Це значно зменшує 
ефективність багатьох заходів. 
 
Наприклад, Порядок використання коштів державного бюджету для надання 
фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів дозволяє викорис-
товувати до 35% бюджетних коштів на матеріальне заохочення працівників 
організації. Але відповідний код бюджетного класифікатора 1310 не належить 
до захищених статей витрат, тому ОГС фактично не можуть скористатися ци-
ми коштами до кінця фінансового року. 
 
Органи казначейства можуть тримати платіжні документи на незахищені 
статті витрат до 10 днів, доки не прийде дозвіл, що практично унеможливлює 
проведення багатьох заходів. 
 
Цитата: "Коли управління фінансів дає дозвіл казначейству переказати кошти 
на незахищені статті, то відбір організацій не прозорий. Хтось отримує в сер-
пні, але й в грудні дехто не одержує ні копійки". 
 
Зазначений Порядок встановлює чимало безпідставних обмежень на напрями 
використання коштів. Наприклад, дозволяється тільки оренда, а не придбання 
і ремонт основних засобів (код 2000), оргтехніки тощо.  
 
Цитата: "Згідно з постановою КМУ № 286 2008 року виходить, що поточний 
ремонт обладнання, як-от копірів, не потрібен, дозволено тільки ремонт інвен-
тарю та приміщень. Час минає, техніка погіршується, але після 2002 року в 
нашої організації витрат на оргтехніку не було". 
 
Проблематично для громадських організацій додержуватися і деяких інших 
вимог Порядку, як-от квоти участі в заходах не менше 60% інвалідів. 
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Цитата: "Якщо запрошуємо інвалідів на візках, то кожному потрібен поміч-
ник, який цього інваліда супроводжує. Ці особи майже ніколи самі інвалідами 
не є. Так само семінари для центрів соціально-трудової реабілітації інвалідів – 
директори центрів, як правило, не інваліди. Суперечки з Міністерством праці 
тривають уже більше року, і вони вказують на невиконання нами цієї вимоги". 
 
3.3. Результати обговорення питання 2.3 
 
Загальна дискусія виявила значні розбіжності у відомчих практиках звітності, 
контролю, моніторингу та оцінки проектів ОГС. 
 
Зокрема, квартальна і річна звітність до Міністерства з надзвичайних ситуацій 
оцінюється як нескладна та достатньо адекватна, що не спричиняє конфлікт-
них ситуацій між ОГС та департаментами міністерства. 
 
Звітність до Міністерства праці та соціальної політики дозволяє чиновникам 
зрозуміти загальну картину діяльності ОГС, оцінити ефективність викорис-
тання коштів та результати окремих заходів. Але така звітність значно більша 
за обсягом, ніж у Міністерстві з надзвичайних ситуацій. 
 
Цитата: "Протягом тижня надаємо інформацію про заходи і учасників, квоти 
інвалідів тощо, а також відомості про співорганізаторів заходів. Фінансові 
звіти також треба подавати протягом тижня. Щокварталу звітуємо про вико-
нання паспорта бюджетної програми, а також подаємо балансову довідку: за-
планована і фактично використана сума коштів, кількість учасників і заходів. 
Але за перший квартал звітність, як правило, нульова. Раз на рік, у січні, нада-
ємо повну фінансову звітність з копіями договорів, актів, платіжних та інших 
документів" 
 
Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту також не вимагає надмірної 
звітності. На сайті міністерства є окрема електронна сторінка, де громадські 
організації, які одержують державне фінансування, самостійно розміщують 
свою звітність – така умова включається в договори, і копії звітів на цій сторі-
нці організації мають додавати до своїх звітів. 
 
Обов’язкові звіти організації подають наприкінці проектів – у зв’язку з особ-
ливостями графіка державного фінансування, це відбувається, як правило, у 
другій половині року. Якщо проекти обмежуються окремими заходами (кон-
ференції тощо), звітність подається через один-два місяці. Часто звітність про 
проекти розміщується на власних сайтах громадських організацій або їх парт-
нерських організацій.  
 
Фінансовий контроль постійно здійснюють органи Контрольно-ревізійного 
управління Міністерства фінансів відповідно до законодавства. 
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Програмний (операційний) контроль здійснюється переважно щодо окремих 
заходів, на яких присутні представники міністерств, котрі складають власні 
звіти. Але цей контроль достатньо формальний через обмеження бюджетного 
фінансування подібних витрат. 
 
Цитата: "В цьому році державним службовцям нижчих рангів не виділяють 
кошти на відрядження, і вони беруть участь тільки в заходах у межах Києва". 
 
Наприклад, ОГС раніше не надавали Міністерству праці та соціальної політи-
ки інформацію для оцінки ефективності заходів; тепер обов’язковим є подан-
ня інформації про проведені заходи і запрошення представників міністерства, 
які потім складають окремі висновки. Втім, оцінка ефективності заходів дос-
татньо формальна, за бальною системіою, і не стосується якісних змін. 
 
Учасники дискусії підтвердили, що на сайтах усіх зазначених міністерств 
розміщено календарні плани заходів, де розписано участь певних ОГС у їх 
реалізації.  
 
Були висловлені критичні зауваження переважно щодо вимог додання до зві-
тів надмірної кількості копій різноманітних документів. 
 
Цитата: "Для звітів достатньо подавати копії платіжних доручень, а не дого-
ворів чи актів. Це суцільне переведення паперу, якщо міністерство захоче 
щось перевірити – ми всі документи надамо. А от державні підприємства ма-
ють юридичні відділи, яким треба свої гроші відпрацьовувати, з ними догово-
ри на 10-12 сторінок, і копіювати їх важко". 
 
Цитата: "Багато незрозумілих вимог на зразок "дайте копію копії", особливо 
складно всі це оформлювати організаціям, що подають проекти вперше". 
 
Крім того, застарілими є деякі вимоги щодо оформлення і подання докумен-
тів, наприклад, прошнуровувати документи і ставити печатки організації на 
кожній сторінці. Учасники дискусії погодилися, що необхідний перехід до 
сучасних технологій та електронного документообігу.  
 
Цитата: "Якщо сторінки розміщені на сайті, вони не можуть зникнути. Ми 
подавали партнерський проект на Міністерство закордонних справ Польщі – 
на сайт заходиш під паролем і можеш змінювати текст свого проекту до 
останньої дати. Конкурсна комісія друкує тексти проектів тільки з офіційного 
сайту і вже потім оцінює їх. Це нескладно технологічно". 
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3.4. Результати обговорення питання 2.4 
 
Більшість учасників дискусії підтримали думку, що потрібна окрема постано-
ва КМУ, яка затвердила б єдину для всіх міністерств методику організації 
конкурсів, що має ґрунтуватися на затверджених міністром пріоритетах. 
 
Втім, хоча уніфіковані правила мають залишати і певний простір для дій 
окремих міністерств, проблема, на думку учасників фокус-групи, полягає в 
тому, щоб уникнути дублювання відомчих функцій. 
 
Цитата: "Представники уряду Швеції проводили моніторинг наших центрів 
реабілітації і були здивовані, що ними опікуються водночас чотири міністерс-
тва – у них цим займається єдине міністерство. Це міністерство просто заку-
повує послуги центрів реабілітації, які обирає громадянин. Людина звертаєть-
ся до центрів за власним вибором, і через це складається конкурентне середо-
вище". 
 
Під час фокус-групи учасники неодноразово наголошували на важливості ви-
вчення і використання практичного досвіду європейських країн у сфері дер-
жавного фінансування проектів ОГС. Наприклад, у Німеччині та Швеції бли-
зько 60% соціальних послуг надають саме НУО, а не державні заклади. В 
Україні досі фінансують мережі таких закладів або захищені статті витрат, а 
не конкретні послуги. 
 
Значний інтерес викликав і огляд практики Угорщини, де ОГС можуть отри-
мати державне фінансування на інституційну підтримку (оренду офісу, ре-
монт тощо), до 80 тисяч євро на рік. Крім того, угоди з виконавцями конкурс-
них проектів укладають там не безпосередньо міністерства, а спеціальні фон-
ди зі статусом юридичної особи. Це дозволяє забезпечити довгострокове фі-
нансування проектів, які відповідають певним критеріям. 
 
Дискусійним питанням стала пропозиція обмежити фінансову підтримку на-
віть успішних проектів понад визначений законодавством граничний термін. 
 
Цитата: "Часто на розгляді помічаєш, що той самий проект подається кожен 
рік без змін навіть кошторисів. Там є високе лобі, яке скаже "так!" проекту за 
будь-яких умов. Не треба продовжувати навіть успішні проекти більше двох 
чи трьох років".  
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4. Загальні висновки та рекомендації 
 
Під час обговорення питань модераторів пріоритетними напрямами змін до 
державної фінансової підтримки проектів ОГС більшість учасників фокус-
групи визначила такі: 
4.1.1. Встановлення чітких критеріїв оцінки та відбору заявок ОГС на фінан-

сову підтримку. 
4.1.2. Процедура ухвалення рішень і часові рамки для переговорів стосовно 

заявок ОГС мають бути регламентовані актами КМУ, а не відомчими 
інструкціями. 

4.1.3. Якщо до конкурсної комісії чи іншого органу, що ухвалює рішення, 
включають представників ОГС, необхідно заборонити участь у цих ор-
ганах представників організацій, які подавали заявки на державну фі-
нансову підтримку задля запобігання конфлікту інтересів. 

4.1.4. Укладання контрактів між міністерствами та організаціями, чиї заявки 
підтримано, має стати обов’язковим, щоб чітко визначити права та 
обов’язки сторін. 

4.1.5. Спрощення вимог до заявок (зокрема, скасувати обтяжливі вимоги опи-
су діяльності ОГС поза рамками фінансового року, нотаріального по-
свідчення документів, що було подано раніше). 

4.2.1. Безумовне виконання міністерствами і казначейством графіка затвер-
джених бюджетних асигнувань з визначенням лімітів заборгованості, 
принаймні в рамках квартальних траншів. 

4.2.2. Відновлення практики надання авансових платежів для виконання про-
ектів і заходів ОГС. 

4.2.3. Врахування гарантій та інших фінансових зобов’язань ОГС щодо вико-
нання проектів і заходів у складі їх власного внеску. 

4.2.4. Скасування обмежень на використання бюджетних коштів для витрат, 
необхідних для здійснення проектів і заходів (зокрема, певні квоти на 
придбання чи ремонт основних засобів, участь інвалідів у всіх видах за-
ходів). 

4.2.5. Уточнення процедури надання дозволів на фінансування так званих не-
захищених статей витрат з метою підвищення їх прозорості і забезпе-
чення рівності ОГС перед законом. 

4.3.1. Забезпечення ОГС можливості подавати заявки та звітність в електрон-
ній формі. 

4.3.2. Розробка і затвердження методики проведення оцінки програмної (опе-
раційної) діяльності в рамках проектів ОГС. 

4.3.3. Скасування обов’язкового подання копій документів, крім платіжних, 
до фінансових звітів ОГС. 

4.4.1. Розробка і затвердження КМУ єдиної методики проведення конкурсів 
щодо державної фінансової підтримки проектів ОГС. 
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4.4.2. Державне фінансування надається на конкретні послуги чи заходи, а не 
пов’язані витрати, в тому числі комунальні послуги, обмежуються пев-
ною квотою фінансування. 

4.4.3. Утворення державних цільових фондів або фонду для довгострокового 
фінансування проектів ОГС, але не більше трьох років. 

 
Необхідним визнано проведення докладнішого аналізу практики розв’язання 
аналогічних проблем у законодавстві демократичних країн, насамперед, Єв-
ропейського Союзу, в тому числі стосовно надання державної фінансової під-
тримки на цілі інституційного розвитку ОГС. 
 
 

Зведені відомості результатів  
анкетування про проблеми державного 
фінансування ОГС в Україні27 
 

Олександр Вінніков,  
Мережа розвитку європейського права 

 
З 24 до 30 грудня 2009 року відбувалося анкетне опитування представників 
громадських організацій з ключових проблем державного фінансування ОГС 
в Україні. Відповіді передали 15 організацій з дев’яти областей (Волинська, 
Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, 
Харківська, Хмельницька, Черкаська) та міста Києва. 
 
У більшості відповідей ОГС вказали на досвід отримання державного фінан-
сування (десять організацій чи 66,7%) та на досвід участі в конкурсах (вісім 
організацій чи 53,3%). 
 
Суб’єкти проведення конкурсів на державне фінансування ОГС 
 
Як правило, конкурси проводилися міністерством або обласними управління-
ми у справах сім’ї, молоді та спорту, на що вказали п’ять організацій (62,5% 
опитаних, що дали позитивну відповідь); дві організації вказали на свою 
участь у конкурсах, які проводили Міністерство праці та соціальної політики 
або його обласні управління. 
 
По одній організації взяли участь у конкурсах, які організовували Міністерст-
во юстиції, Міністерство регіонального розвитку і будівництва, Міністерство 

                                                           
27 Дослідження проведено Українським незалежним центром політичних досліджень у рамках 
проекту "Покращення законодавства для неурядових організацій України". 
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економіки, Головне управління державної служби і Державний комітет теле-
бачення та радіомовлення. 
 
Оцінка складності процедур конкурсів 10 9 7 9 6 10 8 10 3 9 3 10 7 9 10 8. 
 
В анкетах для оцінки складності процедур конкурсів застосовано 10-бальну 
шкалу, в якій 10 балів означає найбільшу складність, а один бал – практичну 
відсутність ускладнень у процедурах конкурсів. 
 
Середній бал становив 8 балів, що свідчить про те, що в більшості державних 
органів дуже ускладнені процедури конкурсів; п’ять організацій вказали мак-
симальні 10 балів. Проте, дві організації не відзначили особливих ускладнень 
у процедурах. 
 
Оцінка закритості ухвалення рішень 10 9 3 9 8 7 8 10 9 10 10 10 9 8 10 8,7. 
 
За аналогічною шкалою оцінки середній бал оцінки закритості ухвалення рі-
шень конкурсними комісіями становив 8,7 балів, при чому 6 організацій вка-
зали максимальні 10 балів.  
 
Одна організація оцінила закритість ухвалення рішень у 3 бали, а ще одна – у 
7 балів, що свідчить про майже цілковиту непрозорість ухвалення рішень дер-
жавними органами.  
 
Актуальні проблеми 
 
В анкетах було запропоновано оцінити сім раніше виявлених проблем, а та-
кож вказати інші перешкоди чи ризики у проведенні конкурсів. 
 
Найбільш актуальними проблемами було визнано обмежений доступ до ін-
формації про конкурси та нечіткі критерії відбору та оцінки заявок (на ці про-
блеми вказали десять організацій або 66,7%), а також корупційні ризики (вісім 
організацій або 53,3%).  
 
Дуже значною проблемою виявилося обмеження права участі організацій у 
конкурсах, як правило, на формальних підставах (сім організацій або 46,7%). 
 
Чимало опитаних ОГС (шість організацій або 40%) акцентували на проблемі 
конфлікту інтересів, коли, наприклад, у конкурсних комісіях беруть участь 
представники організацій-заявників. Дві організації зазначили, що конкурсні 
комісії, по суті, є "кишеньковими" і схвалюють наперед затверджені рішення. 
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Діаграма 1. Кількість організацій, які вказали на актуальні проблеми 
в проведенні конкурсів на державну фінансову підтримку ОГС 
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Серед інших актуальних проблем по одному разу було зазначено такі:  
1) небажання багатьох ОГС змінювати процедури та умови організації кон-

курсів; 
2) відсутність регуляторних актів щодо організації конкурсів на рівні місце-

вого самоврядування; 
3) відсутність незалежних експертних комісій, які беруть участь у визначен-

ні пріоритетів; 
4) високий рівень "відкатів", що унеможливлює ефективне виконання проектів; 
5) необхідність виконувати проекти "на борг" за власні кошти ОГС, що  

зменшує прозорість їх діяльності; 
6) несприятливе податкове законодавство; 
7) відсутність інформації про результати виконаних проектів. 
 
Актуальні зміни 
 
До найбільш актуальних змін більшість опитаних ОГС включає зміни проце-
дур визначення переможців (дев’ять організацій або 60%), переліку докумен-
тів для участі в конкурсах (сім організацій або 46,7%).  
 
Важливими є також зміни критеріїв оцінки проектів, процедур конкурсних 
комісій, а також розміру власних внесків ОГС (шість організацій або 40%). 
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Діаграма 2. Кількість організацій, які вказали на актуальні зміни  
в проведенні конкурсів на державну фінансову підтримку ОГС 
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Проблеми співпраці з державним казначейством 
 
Анкетування підтвердило інформацію фокус-групи про те, що перемога у 
конкурсах не гарантує повного і своєчасного бюджетного фінансування ОГС. 
 
Більшість опитаних ОГС (вісім організацій або 53,3%) вказали на такі про-
блеми, як затримка платежів органами державного казначейства. 
 
Також значну проблему становить обмеження авансових платежів, про що 
зауважили шість організацій (40% опитаних ОГС). 
 
Три організації вказали на таку проблему, як відмова державного казначейст-
ва оплачувати так звані незахищені статті витрат у проектах, а ще дві ОГС – 
на вимоги попередніх дозволів місцевих фінансових управлінь чи інших дер-
жавних органів. 
 
Учасники анкетування пропонували усунути посередників між казначейством 
та ОГС, що дозволить також прискорити оформлення платежів.  
 
Крім того, особливу увагу необхідно приділити гарантіям безумовного вико-
нання державним казначейством затверджених платежів на користь ОГС, а 
також запобіганню ризиків втрати ОГС ознаки неприбутковості через неко-
ректні формулювання платежів. 
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Очікуваний розмір бюджетного фінансування  
 
Відносна більшість опитаних ОГС вважає достатньо адекватною державну 
фінансову підтримку своїх проектів у розмірі від 100 до 500 тисяч грн на рік 
(шість організацій або 40%).  
 
Три організації вказали на необхідність більшої фінансової підтримки (понад 
500 тисяч грн), що свідчить про зростання організаційної спроможності укра-
їнських ОГС. 
 
Три організації не надали відповіді на це питання, а дві ОГС зауважили, що 
рівень державної фінансової підтримки їх проектів до 100 тисяч грн на рік є 
достатнім.  
 
Порядок фінансування 
 
Відносна більшість опитаних ОГС (сім організацій або 46,1%) вважає за необ-
хідне поновити часткове авансове фінансування проектів. 
 
П’ять організацій (33,3% опитаних ОГС) наполягають на повному авансовому 
фінансуванні проектів.  
 
Лише одна організація зазначила, що авансове фінансування потрібне тільки 
для окремих заходів (конференцій, тренінгів тощо), а не проектів у цілому.  
 
Одна організація висловила сумнів у необхідності спеціального порядку фі-
нансування для ОГС порівняно з іншими одержувачами бюджетних коштів. 
 
Крім того, одна організація висловила сумнів у доцільності державного фі-
нансування ОГС на період фінансової та бюджетної кризи. 
 
Факти невикористання бюджетних коштів 
 
Три організації зауважили, що їм відомі факти невикористання бюджетних 
коштів з причин, не залежних від організацій, які взяли участь у конкурсах. 
 
Втім, чотири організації не надали відповіді на це питання, що може свідчити 
про певні проблеми з графіком використання коштів з огляду на несвоєчасні 
розрахунки з боку державного казначейства. 
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Уніфікація правил проведення конкурсів 
 
Відповіді учасників анкетування свідчать про необхідність продовжити по-
глиблене обговорення цього питання заінтересованими ОГС та державними 
органами.  
 
Пропозиція взяти за основу як єдину методику правила проведення конкурсів 
певного державного органу не дістала навіть відносної більшості голосів.  
 
По дві організації підтримали думку, що правила Міністерства у справах сім’ї, 
молоді та спорту або Міністерства праці та соціальної політики доволі сприят-
ливі для ОГС і можуть стати зразком для інших державних органів.  
 
Одна організація запропонувала взяти за основу правила конкурсів Міністерс-
тва культури та туризму. Ще три організації запропонували взяти за зразок 
правила конкурсів, які застосовують міжнародні донорські організації. 
 
Ключові додаткові коментарі 
 
Учасники анкетування наголошують на тому, що державне фінансування  
одержують лише лояльні до місцевих органів державної влади (по суті, до 
розпорядників бюджетних коштів та/або керівників обласних державних ад-
міністрацій) ОГС.  
 
Серед конкретних наслідків згадували, зокрема, формальність багатьох кон-
курсів, бо умови участі в конкурсі припасовують до певної організації. Важ-
ливим чинником визнано також вплив депутатів місцевих рад, адже підконт-
рольні їм ОГС отримують левову частку державної підтримки. 
 
По суті, організації, які виграють конкурси за таких умов, є підрозділами дер-
жавної служби і не мають публічної звітності про свою діяльність. Це сприяє 
нецільовому використанню значної частини бюджетних коштів. 
 
З іншого боку, для державних службовців ініціювання конкурсів для ОГС ча-
сто сприймається як корупційне діяння, а профільних відділів у місцевих 
державних адміністраціях чи органах місцевого самоврядування немає.  
 
Тому в багатьох регіонах конкурси проводяться лише за вказівками ЦОВВ. 
 
Нарешті, участь в органах місцевого самоврядування представників бізнесу 
ускладнює для ОГС умови конкуренції за державне фінансування, адже часто 
бізнес пропонує кращі фінансові умови виконання проектів.  
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Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування не мають 
самостійних джерел фінансування проектів ОГС. Тому доцільно зарезервува-
ти певні місцеві податки та збори для фінансування проектів ОГС (екологіч-
ний податок тощо). 
 
Також учасники анкетування пропонували запровадити громадський контроль 
за цільовим використанням бюджетних коштів на проекти ОГС та публічну 
звітність про результати виконаних проектів. 
 
Загальні висновки і рекомендації 
 
1. Переважна більшість учасників анкетування вважає процедури проведення 
конкурсів надмірно складними і дискримінаційними щодо ОГС, а ухвалення 
рішень непрозорим.  
 
2. Для поліпшення умов участі ОГС у конкурсах найбільш актуальними змі-
нами є такі: забезпечення повного та своєчасного доступу до інформації про 
конкурси; встановлення чітких критеріїв оцінки проектів та визначення пере-
можців конкурсів; засоби запобігання конфлікту інтересів при ухваленні рі-
шень. 
 
3. Для ефективного виконання проектів ОГС необхідне безумовне і своєчасне 
виконання державним казначейством платежів згідно із затвердженими бю-
джетами проектів. При чому проведення конкурсів, на думку більшості учас-
ників анкетування, доцільне, якщо сума фінансування протягом року стано-
вить не менше 100 тисяч грн. 
 
4. Переважна більшість учасників анкетування підтвердила необхідність по-
новлення часткового авансового фінансування проектів ОГС. 
 
5. Необхідно продовжити обговорення з ОГС та іншими заінтересованими 
сторонами щодо впровадження уніфікованих правил проведення конкурсів, 
зважаючи на потребу врахування кращої практики органів виконавчої влади 
та міжнародних донорських фондів, а також необхідність урахування специ-
фічних умов і пріоритетів місцевого самоврядування. 
 
6. Результати анкетування виявили безумовне схвалення публічної звітності 
про фінансові та програмні (операційні) результати виконаних проектів ОГС. 
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НУО і державні закупівлі  
в Європейському Союзі 

 
Порівняльний правовий аналіз 

(ЄС, Болгарія, Угорщина, Румунія) 
 

Матеріал підготовлено БЦНП28, 2009 
 
I. ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ НУО 
 
Державне фінансування НУО може здійснюватися в різних цілях і масштабах, 
залежно від яких можливе застосування багатьох механізмів і процедур. Най-
поширенішими формами державної підтримки є субсидії, гранти, контракти 
на послуги (поставки) та державні конкурсні закупівлі29. За винятком держав-
них конкурсних закупівель, які зазвичай практикуються на національному 
рівні, всі ці форми державної підтримки можуть застосовуватися на націо-
нальному й місцевому рівнях за рахунок коштів національних/місцевих бю-
джетів. У цьому матеріалі ми лише стисло охарактеризуємо субсидії та гран-
ти, але основну увагу приділимо процедурі державних закупівель. 
 

 Субсидії 
 
Субсидії – це форма державного фінансування, яка частіше за все спрямована 
на підтримку діяльності НУО в цілому, ніж на реалізацію конкретної програ-
ми. Вони можуть виплачуватися із загальнодержавних і місцевих бюджетів. 
Зазвичай субсидії надаються тим НУО, які роблять значний вклад у реаліза-
цію певної державної політики. Список організацій, яким надається субсиду-
вання на національному рівні, як правило, додано до закону про Державний 
бюджет відповідної країни. 
 
Механізм фінансування НУО існує в країнах Центральної та Східної Європи, 
оскільки таким був традиційний спосіб фінансування "громадських організа-
цій" при соціалізмі. Типовими одержувачами субсидій в країні є такі органі-
зації, як Червоний Хрест, Спілка ветеранів війни та ін. 
 
Механізм субсидування не забезпечує режиму організаціям, які працюють в 
одній і тій самій сфері (наприклад, у соціальній), виявляючи між ними розбіж-
                                                           
28 Sofia, 6 Dobrudja Str. (+359 2) 9 888 166; 9 816 617, www.bcnl.org. 
29 Державні конкурсні закупівлі включають форми фінансування, завдяки яким держава (як 
третя сторона) оплачує послугу від особи її споживача, і таким чином постачальник одержує 
плату (зазвичай встановлену законом) за кожного споживача. Типові форми державних кон-
курсних закупівель – нормативне фінансування і ваучери. 
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ності на підставі нечітких критеріїв. Через нерівноправне ставлення і відсут-
ність конкуренції субсидії легко можуть використовуватися як засіб політич-
ного впливу. 
 

 Гранти 
 
Гранти надаються для реалізації заздалегідь визначених цілей, не обмежуючи 
одержувача у формах діяльності і виборі засобів, які для цього використову-
ються. Грантодавець характеризує в загальних рисах цілі гранта, надаючи са-
мим кандидатам можливість описувати у своїх проектах ті заходи, які будуть 
здійснюватися для їх реалізації. Підзвітність і прозорість цієї форми держав-
ної підтримки, як правило, вищі порівняно з механізмами субсидування. 
 
Схеми грантів можуть використовуватися як центральними, так і місцевими 
органами влади. У ряді випадків вони регулюються особливим законодавчим 
актом, який уповноважує конкретне відомство здійснювати процедури прису-
дження грантів і моніторинг їх освоєння. Однак найчастіше практикується 
одноразове надання цієї форми державної підтримки спеціальним адміністра-
тивним актом. Найбільш поширена схема присудження грантів – оголошення 
відкритого конкурсу заявок. 
 
Схеми грантів відрізняються переважно за характером підтримки, яку вони 
надають. Проектні гранти є одним із головних засобів фінансування розробки 
проектів, спрямованих на отримання конкретних результатів. У принципі за-
явки на грант може подавати необмежена кількість кандидатів, які відповіда-
ють заявочним критеріям. Інституційні гранти виділяються на підтримку жит-
тєдіяльності певних організацій. Обидві процедури повинні мати справедливі 
та об’єктивні критерії відбору організацій, яким надається підтримка.  
 

 Соціальні контракти30  
 
Соціальні контракти – це особлива форма державного фінансування громад-
ських організацій. В деяких країнах Центрально-Східної Європи вони є єди-
ним винятком із загальних правил державних закупівель. Вони використову-
ються в чітко визначеній галузі – діяльності у соціальній сфері (соціальні та 
медичні послуги, культура, спорт тощо) і, по суті, означають перекладання (на 
контрактній основі) на плечі НУО або інших суб’єктів господарювання тих 
послуг, які за законом зобов’язана надавати держава. Тут важливо, щоб по-
слуги надавалися не тільки за розумними цінами, а й з високою якістю. До 
того ж оскільки соціальна сфера – це робота з людьми, важливо надати поста-
чальникам послуг достатню свободу щодо висування власних ідей для обран-
ня оптимального способу надання тієї чи іншої послуги. В цьому сенсі соці-
                                                           
30 "Contracting out government services", Paul Seidenstat, 1999.  
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альні контракти мають більше спільного з грантовими конкурсами, ніж з дер-
жавними закупівлями. 
 
Однією із форм укладання соціального контракту є запрошення солідної ор-
ганізації для обговорення її потреб. Інший варіант – організація торгів з по-
дальшим відбором найкращої заявки (за ціною та якістю послуг). Вельми час-
то на таких торгах оголошується бюджет органу-замовника, і тоді предметом 
торгів стає найліпший спосіб надання послуги в рамках даного бюджету. Тре-
тій варіант – це так звана "система ваучерів""31. У цій системі контракт з по-
стачальником не гарантує оплати. Він гарантує тільки те, що якщо ви зумієте 
залучити клієнтів, які мають за законом право на дану послугу, держава ви-
платить вам фіксовану винагороду за кожного клієнта.  
 
Контракти зі сторонніми підрядниками на надання соціальних послуг укла-
даються з різних переконань. Для Німеччини типовим є принцип субсидіар-
ності, згідно з яким краще за все попіклуватися про людей можуть ті, кому 
вони та їх проблеми найбільш зрозумілі. У Великій Британії переважає кон-
курсна система, що ґрунтується на принципі ефективності затрат: послуга має 
бути або дешевша, або якісніша. У країнах Центрально-Східної Європи діє 
комбінація цих двох і ряду інших факторів, що склалася під впливом їх істо-
ричного минулого. 
 
Основні особливості соціальних контрактів 
 
Укладання соціальних контрактів – це форма публічно-приватного партнерст-
ва між державою (її центральним або місцевим органом) і так званими при-
ватними суб’єктами права – постачальниками соціальних послуг. 
 
o Сфера дії партнерства: держава укладає контракт з приватними поста-

чальниками на діяльність з надання соціальних послуг. Роль держави зво-
диться до фінансування, контролю за освоєнням виділених коштів і якіс-
тю послуг, що надаються. 

o Предмет партнерства: різноманітні види соціальних послуг.  
o Методологія: зазвичай головні етапи процесу укладання соціального кон-

тракту встановлюються законом, де стисло окреслено основні сфери ве-
дення відповідних державних органів.  

 
Філософія соціальних контрактів виходить із розуміння того, що у справі на-
дання послуг приватні постачальники більш ефективні, ніж держава. Головні 
переваги приватних постачальників: 
• вони добре знають конкретні проблеми тієї сфери, в якій працюють, і по-
треби місцевого населення через свою близькість до нього; 

                                                           
31 Інша назва – "державні конкурсні закупівлі", див. вище. 
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• вони можуть залучати додаткові фінансові ресурси за допомогою проектів 
або кампаній, які відкривають можливості розширення послуги та підви-
щення її якості; 

• їх персонал має кращий досвід і кваліфікацію;  
• вони менш бюрократичні, що підвищує доступність послуг. 
 

 Державні закупівлі (контракти на надання послуг) 
 
Однією із головних форм державного фінансування є процедури державних 
закупівель. У принципі, це механізм державного фінансування будівельних 
робіт, товарів чи послуг, виконавцями (постачальниками) яких є приватні 
суб’єкти господарювання. Основні характеристики цієї форми фінансування: 
o Державне джерело грошових коштів. 
o Результат процедури очевидний: виконання (поставка) певних будівельних 
робіт, товарів чи послуг.  

o Існують порогові величини, при перевищенні яких обов’язково застосову-
ються норми про порядок розміщення державних замовлень.  

 
Виключення зі сфери застосування процедури державних закупівель у кожній 
країні робляться з різних причин: послуги не відповідають вимогам процеду-
ри державних закупівель, сума коштів, які витрачаються, занадто мала, і тому 
немає сенсу застосовувати обтяжливу процедуру державних закупівель, по-
ставка переважно фінансується з іншого (недержавного) джерела, і в цьому 
випадку можуть бути чинними правила цього фінансування тощо. Всі ці 
принципи виключення мають бути закріплені законодавчо. 
 
З одного боку, зазвичай встановлюються високі порогові величини, при пере-
вищенні яких здійснюються процедури державних закупівель. З іншого – такі 
складні умови потребують наявності у кандидатів певного потенціалу і фінан-
сової стабільності. Це вельми часто призводить до того, що НУО не надто 
активно подають заявки на участь у процедурах державних закупівель. 
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II. ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРИНЦИПИ І НОРМАТИВНІ ПРАВИЛА 
ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ32  

 
На рівні ЄС державні закупівлі регулюються Директивою 2004/17/ЄС, яка 
координує процедури поставок суб’єктами, що здійснюють діяльність у вод-
ному, енергетичному, транспортному й поштовому секторах, а також Дирек-
тивою 2004/18/ЄС про координацію процедур присудження державних конт-
рактів на виконання робіт, державних контрактів на поставки і державних 
контрактів на надання послуг. Із цих директив випливає обов’язок держав – 
членів ЄС координувати й упорядковувати національні процедури державних 
закупівель таким чином, щоб створити умови для законної і чесної конкурен-
ції на загальноєвропейському ринку. 
 
У законодавстві Європейського Співтовариства, яке є частиною законодавст-
ва Європейського Союзу (EUCL), передбачено ряд принципів і вимог, яких 
зобов’язані дотримуватися держави-члени при організації та здійсненні про-
цедур державних закупівель. Зазначені в посиланнях директиви й нормативні 
приписи встановлюють ряд чітких умов (переважно щодо порогових величин, 
винятків, процедур оповіщення тощо), водночас надаючи державам-членам 
певну свободу в розробці детальних процедур. 
 
Згідно з вимогами EUCL НУО не виділяються в особливу або окрему групу 
виконавців (підрядників)33 і мають такі самі можливості, як і всі решта канди-
датів. Головними критеріями розподілу процедур є предмет закупівлі й поро-
гові величини. Певні послуги виключені із процедури закупівель, і до них за-
стосовуються інші процедури. В окремих сферах (переважно у сфері послуг) 
один із принципів34, яким керуються державні замовники (далі – "замовники") 
при виборі між присудженням гранта і закупівельною процедурою, полягає в 
тому, що за наявності чіткого уявлення про характер необхідних послуг/видів 
                                                           
32 Законодавство ЄС: Директива 2004/17/EC Європейського Парламенту і Ради 

(http://eurlex.europa.eu/Result.do?T1=V1&T2=2004&T3=17&RechType=RECH_naturel&Submit
=Search), Директива 2004/18/ЄC Європейського Парламенту і Ради 
(http://eurlex.europa.eu/Result.do?T1=V3&T2=2004&T3=18&RechType=RECH_consolidated&S
ubmit=Search), Директива 2007/66/ЄC Європейського Парламенту і Ради 
(http://eurlex.europa.eu/Result.do?T1=V3&T2=2007&T3=66&RechType=RECH_naturel&Submit
=Search),Commission Regulation (EC) No 1422/2007 
(http://eurlex.europa.eu/Result.do?T1=V1&T2=2007&T3=1422&RechType=RECH_naturel&Sub
mit=Search), Commission Regulation (EC) No 213/2008 
(http://eurlex.europa.eu/Result.do?T1=V1&T2=2008&T3=213&RechType=RECH_naturel&Submi
t=Search), Commission Regulation (EC) No 1564/2005 
(http://eurlex.europa.eu/Result.do?T1=V1&T2=2005&T3=1564&RechType=RECH_naturel&Sub
mit=Search). 

33 EUCL використовує термін "суб’єкт господарювання", який рівною мірою включає поняття 
"підрядник", "постачальник" і "постачальник послуг". "Суб’єктами господарювання" можуть 
бути як комерційні, так і некомерційні юридичні особи.  

34 Рішення не обмежується тільки цим.  
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діяльності застосовуються процедури державних закупівель. Якщо ж головна 
мета – отримання конкретного результату, але той, хто подає тендерну пропо-
зицію, сам визнає шляхи його досягнення, тоді більш доречна схема гранта. 
 

 Загальні правила 
 
Основні типи процедур закупівлі, які використовують замовники: відкриті, закриті 
(з обмеженням кількості учасників) і процедури переговорів, згідно з якими: 
(a) у разі відкритих процедур – будь-який зацікавлений суб’єкт господарю-

вання має право подати тендерну пропозицію; 
(b) у разі закритих процедур будь-який суб’єкт господарювання має право 

подати заявку на участь у конкурсі, але до подання тендерної пропозиції 
допускаються тільки кандидати, запрошені замовником; 

(c) у разі процедури переговорів замовник проводить консультації з відібра-
ними суб’єктами господарювання і шляхом переговорів з одним або де-
кількома з них визначає умови контракту. 

 
У ряді наведених нижче випадків замовники мають право застосувати ту чи 
іншу процедуру без попереднього оголошення конкурсу: 
• коли контракт укладається виключно з метою проведення наукових до-

сліджень, експериментів або конструкторських розробок, а не з метою 
отримання прибутку чи відшкодування витрат на НДДКР, і тією мірою, 
якою укладання такого контракту не зашкодить укладанню на конкурсній 
основі наступних контрактів з тою самою метою; 

• коли з технічних або художніх причин або з причин, пов’язаних із захис-
том виключних прав, даний контракт може бути виконаний лише одним 
суб’єктом господарювання; 

• у ряді інших випадків. 
 
Контракти повинні укладатися на підставі об’єктивних критеріїв, які забезпе-
чують дотримання принципів прозорості, рівноправного ставлення до оферен-
тів і відсутність дискримінації, а також які гарантують, що тендерні пропози-
ції оцінюватимуться в умовах реальної конкуренції. Існують два критерії при-
судження контрактів: "найнижча ціна" і "найбільш економічно вигідна тенде-
рна пропозиція". При використанні критерію "найбільш економічно вигідної 
тендерної пропозиції" мають бути оприлюднені всі компоненти, які визнача-
ють зміст цього критерію, як і їх зважена цінність або, залежно від ситуації, 
порядок значимості цих критеріїв. 
 

 Часові рамки 
 
Відкриті процедури – мінімальний строк прийому тендерних пропозицій ста-
новить 52 дні після дати відправки повідомлення про торги.  
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При закритих процедурах і процедурах переговорів: строк прийому заявок на 
участь, які находять у відповідь на опубліковане повідомлення або на розісла-
не замовниками запрошення, зазвичай становить не менше 37 днів, починаю-
чи з дати розсилки повідомлення або запрошення, але в жодному разі не мен-
ше 22 днів, якщо повідомлення було відіслано для публікації іншими засоба-
ми зв’язку, ніж електронна пошта чи факс, і не менше 15 днів, якщо повідом-
лення було передано електронними засобами зв’язку; строк прийому тендер-
них пропозицій може встановлюватися за взаємною згодою замовника і віді-
браних кандидатів за умови, що всі кандидати матимуть однаковий час на 
підготовку і подання своїх тендерних пропозицій; у разі неможливості домо-
витися про строки прийому тендерних пропозицій замовник встановлює 
строк, як правило, не менше 24 днів і в жодному разі не менше 10 днів, почи-
наючи з дати розсилки запрошень до участі в торгах. 
 

 Окремі винятки 
 
Контракти на надання певних послуг безпосередньо виключаються із сфери 
дії регламенту EUCL або процедур здійснення державних закупівель (при-
клад: контракти найму на роботу).  
 
На закупівлі ряду послуг, які у прямій формі включені до списку послуг, що 
підпадають під спільну вимогу організації процедури державних закупівель 
(приклад: послуги менеджменту), поширюється дія лише певної частини ви-
мог EUCL – наприклад, процедури розсилки повідомлень, загальні правила 
закупівель, особливі податкові умови, екологічні проблеми тощо.  
 
Інша група послуг, які закупаються (теж чітко названі в директиві – серед них 
юридичні й освітні послуги, медичні й соціальні послуги, послуги в галузі куль-
тури, спорту й розваг, інші послуги), підпадає під дію тільки тих вимог EUCL, 
які стосуються технічних специфікацій і процедур розсилки повідомлень.  
 

 Консалтингові послуги, які надаються НУО  
 
Регламент (EC) № 2195/2002 установлює загальний вокабулярій в галузі за-
купівель (далі – CPV). CPV – це єдина класифікаційна система, яка застосову-
ється у сфері державних закупівель з метою стандартизації термінів, які вико-
ристовуються державними замовниками і суб’єктами господарювання для 
опису предмета своїх контрактів. Останні поправки, внесені до цього регла-
менту, включені до тексту Регламенту Комісії № 213/2008 від 28 листопада 
2007 року. 
 
Оскільки в класифікації CPV відсутнє визначення поняття "консалтингові по-
слуги НУО", ми зробили спробу скласти стислий перелік послуг, які зазвичай 
надаються НУО. Класифікація CPV включає, зокрема: послуги консалтингу в 
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сфері НДДКР; послуги консалтингу в сфері бізнесу й менеджменту; послуги 
консалтингу в сфері управління маркетингом; послуги консалтингу в сфері 
проектного менеджменту; послуги консалтингу в сфері зв’язків з громадськіс-
тю. На нашу думку, вони становлять більшу частину послуг, які зазвичай за-
купають у НУО. На рівні ЄС на всі ці послуги поширюється дія регламен-
ту про закупівлі, і для них не передбачено якогось окремого або особли-
вого режиму порівняно з усіма іншими послугами. 
 
III. СПРОЩЕНІ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ  

КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ, ЯКІ ПЕРЕДБАЧЕНІ  
НАЦІОНАЛЬНИМИ ЗАКОНАМИ РЯДУ КРАЇН ЄС 

 
Спрощена процедура на рівні ЄС 
 
На рівні Директив спрощені процедури державних закупівель не регулюють-
ся. Мінімальна порогова величина для контрактів на надання послуг стано-
вить 133 000 євро (без ПДВ). Якщо вартість контракту дорівнює цій пороговій 
величині або перевищує її, держави-члени зобов’язані включити до своїх на-
ціональних законів норму, яка відповідає положенню Директив. Якщо ж вар-
тість контрактів на надання послуг нижче зазначеної в Директивах поро-
гової величини, держави-члени мають право передбачати для них більш 
гнучкі або спрощені процедури у своєму національному законодавстві.  
 
Спрощена процедура державних закупівель на рівні країни 
 
У цій частині аналізу предметом розгляду є наявність у національних законах 
положень про спрощені процедури закупівлі у НУО консалтингових послуг.  
З самого початку слід роз’яснити, що в усіх країнах, які досліджуються, не 
існує конкретних вимог дотримання особливого режиму для НУО як кан-
дидатів/учасників торгів при здійсненні державних закупівель. НУО по-
винні відповідати всім умовам, які передбачені законом і є однаковими для 
всіх кандидатів, які беруть участь у процедурі. Підставою для цього є прин-
цип рівноправного режиму, що діє в ЄС, для всіх учасників закупівельних 
процедур.  
 
Основні типи закупівельних процедур, викладені в директивах ЄС, закріплені 
також у законах держав-членів (відкрита, закрита й переговірна). Ці процеду-
ри застосовуються в тих випадках, коли вартість контракту перевищує певні 
порогові величини, встановлені національними законами. Порядок асигну-
вання коштів на контракти вартістю менше найнижчої порогової величини 
кожна держава-член регулює на свій розсуд. У законах про державні закупівлі 
діє головний принцип: що нижче обсяг фінансування, то простіша процедура 
закупівлі. Тому, аналізуючи існування спрощених процедур, ми зосередили 
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увагу на тих із них, які охоплюють найнижчі порогові величини в різних краї-
нах. Нижче наведено результати наших досліджень у ряді держав – членів ЄС. 
 

 Болгарія 
 
У Болгарії найбільш спрощена процедура присудження малих державних 
контрактів на послуги застосовується до послуг вартістю нижче 50 000 бол-
гарських левів (BGN) (25 641 євро).  
• Якщо вартість контракту становить від 15000 до 50000 BGN (від 7692 до 

25641 євро) і місцем його виконання є Болгарія, замовник зобов’язаний зі-
брати як мінімум три оферти/тендерні пропозиції з технічними й фінансо-
вими специфікаціями. Збирання оферт здійснюється шляхом розсилки за-
прошень відібраним юридичним або фізичним особам; або шляхом публі-
кації запрошення в друкованих ЗМІ, розміщення в Інтернеті чи іншими на-
лежними способами. Терміни збору оферт (після початкової публіка-
ції/запрошення) законом не встановлюються. В більшості випадків після 
збирання оферт замовники призначають комісію, яка оцінює подані пропо-
зиції і присвоює їм порядкові номери. Потім замовник укладає контракт з 
тим учасником торгів, якому комісія присвоїла найвищий номер. 

• Якщо вартість контракту нижче 15000 BGN (7692 євро), замовник не зо-
бов’язаний збирати три оферти або дотримуватися будь-якої іншої проце-
дури. Він має право безпосередньо укласти контракт з будь-якою особою, 
спроможною надати необхідні послуги. Замовник також має право розроби-
ти свою власну процедуру. 

Приклад. Муніципалітет Свіленграда (містечка на півдні Болгарії) уклав 
контракт з БЦНП (болгарською НПО) на виконання порівняльного аналі-
зу з певної теми. Муніципалітет провів власне дослідження НПО та ін-
ших юридичних осіб, які мають досвід аналітики, пов’язаної з темою, що 
їх цікавить. Вони зателефонували до БЦНП, аби з’ясувати, чи зацікавле-
на ця організація в даному дослідженні, а потім направили їй офіційне 
запрошення з проханням подати оферту, в якій би зазначався обсяг робіт 
і ціна. Таке ж запрошення було розіслано й іншим потенційним підряд-
никам. Передбачалося, що ціна контракту має бути менше 15000 BGN 
або 7692 євро.  
 
В офіційному запрошенні було зазначено тему аналізу, максимально мо-
жливу ціну, критерії оцінки й термін дії контракту. БЦНП подав до муні-
ципалітету свою оферту. Процедура, яку застосував муніципалітет, була 
приблизно та сама, що й при державних закупівлях. Для оцінки й при-
своєння порядкових номерів офертам було призначено комісію. Критері-
єм оцінки була найнижча із запропонованих цін. Оферта БЦНП отримала 
найвищий номер, і саме він одержав запрошення укласти контракт з му-
ніципалітетом.  



Державне фінансування організацій громадянського суспільства 

  УНЦПД 186 

 Угорщина 
 
Угорське законодавство передбачає два типи процедур державних закупівель 
залежно від їх вартості: ті, що досягають порогових величин місцевих бюдже-
тів (процедури присудження контрактів), або ті, що досягають порогових 
величин національного бюджету (процедури простих закупівель). Порогові 
величини місцевих бюджетів, які належать до процедури присудження конт-
рактів, визначаються Європейською директивою і закріплені національним 
законодавством. Національні порогові величини щорічно встановлюються 
Законом про державний бюджет. 
 
Згідно із законом "Про державний бюджет Угорщини на 2009 рік" порогова 
величина, нижче якої до державних закупівель не застосовуються описані в 
законі процедури, становить 28000 євро. 
 
Закон ніяк не регулює порядок дій при закупівлях на суму нижче цієї порого-
вої величини і не встановлює, яку процедуру слід застосувати. Отже, будь-
який замовник має право самостійно визначати порядок закупівлі послуг на 
суму нижче порогової величини. В Угорщині щодо НУО діє той самий режим, 
як і щодо комерційних підприємств, і єдине, що має значення, – це вартість 
контракту. 
 
Вище цього порогу відповідно до закону застосовується процедура простих 
закупівель. Ця процедура починається з опублікування замовником запро-
шення до участі в торгах. Детальні правила розсилки й публікації повідомлень 
установлюються окремим за-
коном. Як правило, повідом-
лення друкуються в Бюлетені 
державних закупівель, що 
видається Радою з державних 
закупівель, а також розміщу-
ються на веб-сайтах замовни-
ків. У ході цієї процедури для 
замовника мають обов’язкову 
силу положення й умови, ви-
кладені в запрошенні до тор-
гів. Строки подання тендер-
них пропозицій установлю-
ються замовником і не мо-
жуть бути менше 25 днів з 
дня відправки повідомлення 
із запрошенням до участі в 
торгах. 
 

Приклад. Наш угорський респондент надав 
інформацію про те, що в Угорщині НПО 
запрошуються на основі їх кваліфікації і по-
переднього досвіду роботи з даними мініс-
терствами. В окремих розглянутих випадках 
процедура торгів не застосовувалася, і до 
виконання робіт запрошувалася тільки одна 
організація (щоправда, в одному випадку 
вартість контракту була дуже невелика  – 
всього 400 євро). На підставі бесіди з одним 
угорським експертом ми можемо дійти ви-
сновку, що в більшості випадків міністерст-
ва звертаються тільки до однієї НПО (ясна 
річ, є винятки, які показують, що нижче по-
рогової величини всю закупівельну проце-
дуру визначає окремо взятий державний ор-
ган). 
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Крім того, відповідно до Державного Акту XXIV від 2003 року (про викорис-
тання державних коштів) контракти вартістю вище 5 млн форинтів (HUF) 
(18000 євро) підлягають опублікуванню і повинні бути розміщені в Інтернеті. 
До відкритої інформації належать: типи й предмет контрактів на надання 
послуг, назви суб’єктів господарювання, які уклали контракт, вартість і  
термін дії контракту, а також будь-які зміни цих даних, які підлягають опу-
блікуванню протягом 60 днів після укладання контракту. Відповідальність за 
цю публікацію несе особа, яка уклала контракт від імені держави чи місцевого 
державного органу. 
 

 Румунія 
 
У Румунії правовим актом, який регулює процедуру державних закупівель, є 
"Надзвичайна Постанова Уряду щодо надання контрактів на закупівлі, кон-
трактів на виконання робіт і надання послуг". 
 
Згідно з цією Постановою замовник має право використовувати процедуру 
запиту пропозицій (спрощена процедура) тільки в тому випадку, якщо роз-
рахункова вартість державного контракту без ПДВ дорівнює або менше  
75000 євро. 
 
З 1 січня 2007 року запит на пропозиції робиться шляхом публікації запро-
шення до участі в торгах в електронній системі державних закупівель (ESPP). 
Запрошення має містити як мінімум найважливішу інформацію про процеду-
ру торгів (терміни прийому заявок; адреса, за якою повинні подаватися заяв-
ки; дату і час розкриття заявок; мова, якою має бути написана заявка; стислий 
опис предмета контракту, що присуджується, на державну закупівлю; способи 
отримання тендерної документації). Державний замовник зобов’язаний опуб-
лікувати запрошення до участі в торгах не менш ніж за 10 днів до терміну по-
дання тендерних пропозицій.  
 
Згідно з Постановою, якщо вартість контракту на надання послуг дорівнює 
або нижче 10000 євро, замовник має право закупати їх безпосередньо у 
постачальника. Постанова не передбачає жодних процедур для здійснення 
прямих державних закупівель.  
 

 Закони про прозорість державного фінансування 
 
У ряді країн, наприклад, в Угорщині і Румунії, існують спеціальні закони, які 
регулюють загальні критерії та вимоги до прозорості виділення державних 
коштів приватним суб’єктам господарювання. Не будучи безпосередньо 
пов’язаними з процедурами державних закупівель, ці закони встановлюють 
принципи й критерії асигнування державних коштів у формі субсидій або 
грантів некомерційним юридичним особам. У Великій Британії діє Кодекс 
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добросовісної практики у сфері державного фінансування і закупівель, який 
встановлює основні принципи прозорого й дбайливого державного фінансу-
вання некомерційних організацій. Головна мета Кодексу – зробити цінний 
внесок у конструктивний діалог в інтересах покращення практики фінансу-
вання і державних закупівель. Кодекс досягає цього шляхом: 
• створення правової структури фінансових відносин;  
• чіткого формулювання зобов’язань обох сторін, виходячи з того, чого вони 
можуть очікувати одне від одного. 

 
Особливий розділ Кодексу присвячено принципам, дотримання яких забезпе-
чує добре керований процес подання заявок і проведення торгів. Добре керо-
вані процеси означають, що ресурси спрямовуються не стільки на процедури 
подання заявок і торгів, скільки на отримання конкретного результату. Добре 
керований процес також означає, що уряд знатиме, що відібрана організація 
краще за всіх здатна вирішити поставлені завдання, а виділені кошти прине-
суть конкретну віддачу, а не підуть на організацію заявочного процесу. Для 
цього уряд має широко інформувати про наявні можливості та застосовувати 
ініціативні методи стимулювання організацій до подання заявок або участі в 
поставках. Своєю чергою, організації повинні мати достатньо часу, щоб від-
реагувати на пропозиції – особливо коли йдеться про великі обсяги робіт або 
проекти, які потребують спільної участі кількох підрядників. 
 
Додаткова інформація про закони, які забезпечують прозорість розподілу 
державних коштів, наведена в Додатку С до цього дослідження. 
 
IV. ПРОЦЕДУРИ  УКЛАДАННЯ  КОНТРАКТІВ  З  НУО  ПОЗА 

РАМКАМИ  ПРОЦЕСУ  ДЕРЖАВНИХ  ЗАКУПІВЕЛЬ 
 
В Угорщині та Болгарії контракти з постачальниками соціальних послуг не 
укладаються шляхом звичайних процедур державних закупівель. В Угорщині 
діє система державних конкурсних закупівель (при якій люди самі вирішують, 
послугами якого постачальника їм скористатися), а в Болгарії – процес укла-
дання соціальних контрактів з особливими процедурами торгів, які відрізня-
ються від процедур державних закупівель.  
 
У жодній країні, крім Польщі, не існує окремої процедури укладання контрак-
тів з НУО. У Польщі діє особливий механізм залучення НУО, встановлений 
Законом про суспільно корисну і волонтерську діяльність. Згідно з цим зако-
ном НУО залучаються до виконання громадських задач на контрактній осно-
ві. Громадські задачі – це види суспільно корисної діяльності, згруповані за 24 
категоріями, серед яких: соціальна допомога, благодійна діяльність; охорона 
здоров’я і пропаганда здорового способу життя; діяльність на підтримку 
розвитку співтовариств і місцевих громад; наука і гуманітарні проблеми, 
освіта і виховання; культура, мистецтво, збереження національної спадщини 
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і традицій; охорона довкілля і тваринного світу і охорона природної спадщи-
ни; захист і популяризація прав людини і громадянських свобод, діяльність на 
підтримку демократії та ін. Як правило, реалізацією цих громадських захо-
дів займаються адміністративні органи у співпраці з НУО. Ця співпраця здій-
снюється в таких формах:  
• доручення НУО виконання громадських задач на контрактній основі; 
• взаємне інформування про напрями діяльності, які плануються, і взаємодія в 
цілях узгодження цих напрямів;  

• проведення консультацій з НУО з урахуванням сфери їх діяльності щодо 
законопроектів, які зачіпають статутну діяльність цих організацій; 

• створення спільних консультативно-ініціативних груп у складі представни-
ків НУО і представників відповідних органів державної адміністрації. 

 
Консалтингові послуги не включені до переліку громадських задач, але вони 
можуть бути складовою процесу реалізації деяких із них. Наведений нижче 
опис порядку укладання контракту з НУО слугує наочним прикладом право-
вої бази цієї процедури. Укладання контрактів з НУО відбувається за резуль-
татами відкритого конкурсу оферт. Оголошення про конкурс публікується 
мінімум за 30 днів до дати подання оферт. В оголошенні міститься інформація 
про характер задачі; суму державних коштів, асигновану на реалізацію цієї 
задачі; терміни та умови реалізації задачі; термін подання оферт; термін, 
порядок і критерії відбору оферт. Оголошення має бути опубліковане в що-
денній загальнонаціональній або місцевій газеті, в Бюлетені публічної інфор-
мації, а також вивішене в приміщенні відповідного органу державної адмініс-
трації в місці, призначеному для оголошень, або оприлюднене іншим спосо-
бом, що гарантує до нього широкий доступ.  
 
Процедура завершується укладанням договору з відібраною організацією. Ор-
гани державної адміністрації, які виступають як замовники, мають право пе-
ріодично контролювати і оцінювати хід виконання задачі. Після завершення 
реалізації задачі НУО зобов’язана надати звіт про результати.  
 
НУО також має право за власною ініціативою подавати оферти на виконання 
громадських задач. У цьому випадку орган державної адміністрації у двомі-
сячний строк оцінює ступінь корисності громадської задачі, на виконання якої 
претендує НУО, і оприлюднює своє рішення; якщо виконання даної громад-
ської задачі буде визнано необхідним, державний орган інформує оферента 
про порядок укладання відповідного контракту.  
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V. РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 
За результатами дослідження законодавств країн, які вивчаються, можна за-
пропонувати такі рекомендації: 
1. У процедурі державних закупівель для НУО має діяти такий самий режим, 
як і для комерційних суб’єктів господарювання (і на участь у ній не повин-
но бути жодних заборон). 

2. Законом мають бути встановлені різні порогові величини, і що нижча вар-
тість контракту, то більш гнучкою повинна бути процедура його укладання. 
Іншими словами, для контрактів з малою вартістю процедури повинні бути 
набагато простішими – наприклад, менші терміни подання тендерних про-
позицій, спрощений процес їх оцінки, менше вимог до кандидатів. 

3. При розробці спрощених процедур буде корисно врахувати таке: 
• Слід широко оповіщати про можливості подання оферт. Інформація і 

форми документації повинні бути чіткими, ясними й містити всі важли-
ві відомості, щоб кандидати могли ухвалити інформоване рішення про 
подання заявки. 

• Сам процес має бути пропорційний сумі виділених коштів. Іншими сло-
вами, в разі контракту з малою вартістю адміністрація повинна мати 
право запросити обмежену кількість кандидатів, виходячи з їх потенці-
алу і досвіду роботи у відповідній галузі. 

• Кандидатів слід постійно інформувати про хід процесу. Наприкінці 
процедури всі запрошені або відібрані кандидати повинні одержувати 
відгуки із зазначенням причин ухвалення адміністрацією того чи іншого 
рішення.  

4. Що ж до контрактів з малою вартістю, то адміністрація повинна мати право 
безпосередньо укладати контракти на виконання робіт з НУО (або іншими 
суб’єктами). Рівень мінімальної порогової величини (нижче якої дозволя-
ється укладання прямих контрактів) індивідуально встановлюється кожною 
стороною.  

5. Країнам також слід вивчити доцільність запровадження додаткового меха-
нізму (який не залежить від процедури державних закупівель) укладання з 
НУО контрактів на реалізацію надання суспільно корисних послуг, як це 
робиться в Польщі. Вельми часто НУО висувають чудові ідеї, які в разі під-
тримки з боку адміністрації можуть дати прекрасні результати. Але якщо 
НУО почнуть турбуватися про те, що поданою адміністрації ідеєю може 
скористатися хтось інший і одержати фінансування на її реалізацію, вони 
навряд чи захочуть ділитися своїми ідеями з державою. 

 
Також важливо назвати ряд принципів, якими керуються у Великій Британії 
при розподілі державних коштів. Опис цих принципів дається в Кодексі доб-
росовісної практики у сфері державного фінансування і закупівель:  
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• Простота і пропорційність – процеси повинні бути максимально простими 
й співмірними із сумою виділених коштів. 

• Послідовність і координація – спонсори і закупники повинні намагатися 
поєднувати або стандартизувати окремі елементи ланцюга фінансування 
або закупівель, щоб полегшити тягар витрат для організацій і направити ос-
новні кошти на остаточний результат. 

• Своєчасність – забезпечити резерв часу для планування, ухвалення рішень і 
дій, щоб можна було отримати реальний ефект. 

• Прозорість і підзвітність – створити умови для ухвалення інформованих 
рішень про пріоритетні напрями витрачання коштів, а також для засвоєння 
органами влади і (третім) сектором досвіду попередньої роботи. 

 
 

 
 
Огляд схем державного фінансування  
організацій громадянського суспільства35 
 

Катерина Хадзі-Місєва та Фабріція Сапліссон,  
Європейський центр некомерційного права 

 
У цій праці пропонується огляд принципів і критеріїв державного фінансування 
на прикладах кількох європейських держав: Хорватії, Великої Британії, Франції, 
Угорщини та Ірландії. Ці країни були відібрані як приклади чотирьох основних 
європейських моделей системи відносин між урядом і організаціями громадянсь-
кого суспільства товариства (далі – ОГС)36: ліберальної, соціально-демократич-
ної, континентальної і середземноморської, або східноєвропейської37. 
 
                                                           
35 Підготовлено Катериною Хадзі-Місєвою (радником з правових питань ECNL) і Фабріцією 
Сапліссон (консультантом ECNL) у рамках проекту "Технічна допомога організаціям грома-
дянського суспільства Македонії", що здійснюється Македонським Центром міжнародної 
співпраці (Македонія) і COWI A/S (Данія) та фінансується Європейським Агентством рекон-
струкції та розвитку. Рішення з використання країн і проблемних моментів, які обговорю-
ються в цій праці, відібрані в ході консультацій з групою, яка працює в даному проекті. 2007 
© ECNL и COWI A/S. Усі права захищено. 

36 У рамках даної праці термін "ОГС" використовуватиметься для позначення громадянських 
об’єднань і благодійних фондів.  

37 З описом даних чотирьох моделей можна ознайомитися в базі даних Європейського Центру 
некомерційного права (далі в тексті – ECNL).  
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У праці послідовно описуються всі вищезгадані країни та державні інститути:  
(1) загальні принципи урядового фінансування, (2) огляд механізмів і критеріїв 
фінансування, (3) ступінь розподілу коштів (поточні/програмні видатки), (4) за-
гальний обсяг, доступний до розподілу, а також (5) кошти, які відраховуються від 
продажу лотерей.  
 
I. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСУВАННЯ  
 
Фінансування є одним із ключових елементів підтримки, яку уряд може надавати 
ОГС у цілях зміцнення партнерства з громадянським суспільством і сприяння 
розвитку його організацій. З огляду на це весь аспект урядового фінансування 
ОГС є частиною зусиль з концептуалізації, вдосконалення і організації взаємо-
відносин між урядом і ОГС. Саме в цих цілях більшість країн, які розглядаються 
в цій праці, створили свій "компакт" – статут або угоду про співпрацю, що визна-
чає стратегію і основні принципи доброго партнерства між державою і ОГС зага-
лом та у фінансових аспектах цієї співпраці зокрема. Ці основні принципи, сфор-
мульовані в документах про співпрацю, надалі слугують підставою для більш кон-
кретних і детальних юридичних документів.  
 
Фінансування і держзамовлення: Кодекс найкращої ділової практики компакту, 
прийнятого в Великій Британії38 
 
Чого ми прагнемо:  
1. Добра практика застосування закону і тендерної процедури передбачає, що пре-
тендувати на контракт можуть організації, які найбільш здатні виконати задачі да-
ної програми. Добре керований процес означає, що ресурси фокусуються на досяг-
ненні остаточного результату, а не на самій діяльності або на тендерному процесі 
як такому.  
 
Позитивні аспекти для волонтерського і громадського сектора 
2. Добре спланований тендерний процес дозволяє волонтерському і громадському 
секторам одержати доступ до ряду можливостей. Якщо в організацій є достатньо 
часу на подання тендерних заяв, їм удається подати зважену та інформативну тен-
дерну або іншу заявку. Вони також виграють від того, що не витрачатимуть непро-
порційно великі кошти на процес подання заявок.  
 
Позитивні аспекти для Уряду 
3. Уряд може бути впевнений в тому, що обрана ним організація більшою мірою, 
ніж усі інші, здатна здійснити поставлені задачі, і що всі видатки підпорядковані 
виключно завданню досягнення результату, а не самої участі в процесі.  
 
Європейські уряди прийняли ряд основоположних принципів побудови схем фі-
нансування ОГС. Нижче зазначено деякі з них39:  
                                                           
38 Додаткова інформація – в Інтернеті за адресою: http://www.thecompact.org.uk/-

module_images/Funding%20and%20Procurement%20Code%2005.pdf. 
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• Прозорість: процедура ґрунтується на чітких процесах подання і розгляду за-
явок, що надає системі ясність і відкритість. Наприклад, в обов’язковому по-
рядку необхідно публікувати оголошення про проведення тендерів в офіційних 
і місцевих ЗМІ, а також установлювати чіткі й об’єктивні критерії відбору, на-
давати достатньо часу для подання заявок, оприлюднювати інформацію про 
критерії відбору та імена відібраних кандидатів, розсилати копії оголошень і 
відповідати на запити потенційних кандидатів тощо.  

• Рівне ставлення до всіх кандидатів: ряд заздалегідь установлених 
об’єктивних критеріїв, покликаних забезпечити відбір успішних заявок на під-
ставі достоїнств їх пропозицій.  

• Вільна і справедлива конкуренція: інформація про можливість отримання 
державного фінансування проектів має максимально висвітлюватися, що забез-
печує конкуренцію серед потенційних кандидатів на одержання бюджетних 
коштів.  

• Звітність: відповідальне витрачання наданих коштів з дотриманням чітких 
правил звітності.  

 
Основний же принцип полягає в тому, що державне фінансування слід сприймати 
як можливість, а не права ОГС. Важливість цього принципу – у тому, що під-
креслюється дуже важливий аспект взаємовідносин, а саме те, що ОГС – "неза-
лежні" або "автономні" від уряду і мають певний рівень можливості самофінан-
сування. 
 
В Ірландії, зокрема, основоположним принципом є те, що ОГС розглядаються як 
автономні організації, які надають ті послуги, які, на їх думку, відповідають по-
требам суспільства. Не слід очікувати, що вся діяльність, яку вчиняє НУО, фінан-
суватиметься державою. По суті, уряд бере на себе підтримку лише тих програм, 
по яких сторони дійшли двосторонніх домовленостей, і коли ці програми ідуть у 
руслі політики і цілей уряду, а також коли застосовними є і інші критерії визна-
чення суспільного блага. Форма і рівень фінансової підтримки, залежної від кон-
кретних потреб і типу послуг, що надаються, – різноманітні і визначаються конк-
ретними потребами і обставинами, які обумовлюють необхідність у подібній під-
тримці40. 
 
Крім того, в документі під заголовком "Англійський компакт. Фінансування і 
держзамовлення: Кодекс найкращої ділової практики" ("Funding and Procurement: 
Compact Code of Good Practice in England")41 підкреслюється важливість плану-

                                                                                                                                            
39 З детальним описом цих принципів можна ознайомитися в праці "State Financing of NGOs" 

("Державне  фінансування НУО") – статті, написаній ECNL для Болгарського Центру неко-
мерційного права (далі – BCNL) (є в базі даних ECNL).  

40 З додатковою інформацією можна ознайомитися в праці White Paper on a Framework for 
Supporting Voluntary Activity and for Developing the Relationship between the State and the 
Community and Voluntary sector (http://www.cnm.tcd.ie/PDF%20Files/Voluntary.pdf). 

41 З додатковою інформацією можна ознайомитися в Інтернеті: 
http://www.thecompact.org.uk/module_images/Funding%20and%20Procurement%20Code%2005.pdf. 
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вання доступного фінансування, яке буде розподілятися. Акцентується і те, що 
існує конкуренція на бюджетні кошти, і що суми заявок від організацій значно 
перевищуватимуть обсяг коштів, що є в наявності. Оскільки через певний промі-
жок часу державне фінансування може припинитися, необхідно "заздалегідь бути 
готовим до виникнення найрізноманітніших ситуацій заради пом’якшення мож-
ливого негативного впливу в разі припинення фінансування як бенефіціаріїв, так і 
організацій, які реалізують проекти". Французький уряд, який поділяє аналогічні 
принципи, прийняв відповідний щорічний план з фінансування (див. нижче).  
 
Іншою важливою передумовою є те, що будь-яке державне фінансування має бу-
ти цільовим, тобто кошти мають виділятися на договірних підставах і на чітко 
визначені цілі та пріоритетні напрями. Відповідно, від урядів очікується опри-
люднення пріоритетних задач їх фінансування, як і висока якість оцінки викорис-
тання державних коштів42. Наприклад, вищезгаданий англійський Кодекс фінан-
сування і державного замовлення підкреслює як ключовий принцип необхідність 
"фокусуватися на результатах", тобто ключовим показником успішності фі-
нансування має бути досягнення результатів.  
 
Паралельно з цільовим державним фінансуванням постає необхідність і багато-
річного, тривалого виділення бюджетних коштів для забезпечення життєздатно-
сті ініціатив і проектів, які ставлять собі за мету виконання довгострокових 
задач. До прикладу, французька хартія про співпрацю між урядом і некомерційним 
сектором підкреслює, що "громадські об’єднання і Держава виступають за відно-
сини, основані на цільових контрактах, розрахованих на певний період часу, нада-
ний для здійснення проекту, а також на прозорості взятих на себе зобов’язань, на 
оцінці співвідношення наданих суспільству благ щодо коштів, які виділяються, 
особливо у випадках здійснення фінансування на багаторічній основі"43.  
 
Окремо варто згадати основну вимогу Фінансового Посібника ЄС – принципу 
"розумного фінансового управління". Даний принцип визначається як "поєднання 
принципів економії, ефективності і дієвості, а також перевірка дотримання 
даних принципів через показники ефективності, встановлені для кожного виду 
діяльності, і які визначаються таким чином, щоб результати діяльності підда-
валися вимірюванню. Інституціям ЄС слід проводити оцінку як уявних результа-
тів, так і досягнутих де-факто відповідно до інструкцій, розроблених Європей-
ською Комісією"44. 
 

                                                           
42 Згідно з Кодексом найкращої практики фінансування і державного замовлення, який міс-
титься в англійському компакті, "це є сумісним з обов’язком Уряду гарантувати досягнення 
належного результату, який відповідає обсягу наданого фінансування".  

43 Хартія взаємних зобов’язань держави та Громадських об’єднань, Франція, 1 липня 2001 року.  
44 Інструкція 1605/2002 про застосування Фінансового посібника щодо Загального бюджету 
Європейського Співтовариства, 2002 рік пар. 11. 
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II. ОГЛЯД МЕХАНІЗМУ І КРИТЕРІЇВ ФІНАНСУВАННЯ 
 
A. ХОРВАТІЯ  
 
До 2003 року Урядовий департамент громадських об’єднань45 був єдиним орга-
ном, який розподіляв державні кошти серед ОГС. Саме він здійснював фінансу-
вання всіх областей діяльності НУО – від правозахисної і до галузей освіти моло-
ді, охорони здоров’я, розвитку громадянського суспільства, боротьби з безробіт-
тям тощо. Були створені цільові робочі групи для розгляду і оцінки проектів і 
програм, поданих на державне фінансування. Хоча у міністерств і були передба-
чені деякі фонди для підтримки проектів ОГС, широкого поширення ця практика 
не мала. У 2003 році уряд заснував Національний фонд розвитку громадянського 
суспільства ("Національний фонд"), завданням якого є просування і розвиток 
громадянського суспільства у Хорватії46. Заснування Національного фонду роз-
глядалося як рішучий крок у напрямі поліпшення системи державного фінансу-
вання НУО. Однією з основних його завдань був перехід від високого ступеня 
централізації урядового Департаменту громадських об’єднань до більш децент-
ралізованої системи. Конкретніше, Національний фонд, разом з Радою з розвитку 
громадянського суспільства, що вже на той час існувала, став невід’ємною части-
ною державної схеми фінансування, що передбачає збільшення ролі широкого 
спектра зацікавлених сторін. Відповідно, при тому, що міністерства залишаються 
відповідальними за фінансування і розвиток співпраці з ОГС у рамках своєї 
юрисдикції, Фонд визначає за найважливіше підтримку ініціатив на місцях і про-
грам, які не обов’язково підпадають під компетенцію якогось конкретного мініс-
терства. Таким чином, досягається більш рівний розподіл відповідальності між 
сторонами, які беруть участь, з боку уряду47. 
 
У цілях гарантування того, що рішення з виділення грантів, незалежно від того, 
чи приймаються вони Національним фондом, міністерствами або місцевими ор-
ганами самоуправління, ухвалюються відповідно до встановлених норм прозоро-
сті, у 2007 році урядом Хорватії було прийнято "Кодекс найкращої ділової прак-
тики, норм і критеріїв надання фінансової підтримки програмам і проектам гро-
мадських об’єднань"48.  
 
Цей Кодекс установлює основні норми і принципи надання бюджетної фінансової 
підтримки громадським об’єднанням. Він застосовний до всіх державних орга-

                                                           
45 Урядовий Департамент співпраці з НУО було засновано в жовтні 1998 року Декретом Уряду 
Республіки Хорватія: www.uzuvrh.hr. 

46 У цей час Національний Фонд фінансується із державного бюджету відповідно до окремої 
статті із коштів, що виділяються на Департамент роботи з НУО з оподаткування грального 
бізнесу, а також з прибутку на статутний капітал Фонду, пожертвувань та інших джерел.  

47 Із праці "Vision to Change: A New Model for Civil Society Development in Croatia" Цветани 
Плавса-Матіч і Катерини Хадзі-Місєвої, опублікованої в "Social Economy and Law" (SEAL), 
зима 2003 року – весна 2004 року. 

48 З текстом англійською і хорватською мовами можна ознайомитися на сайті: www.ecnl.org.  
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нів і департаментів уряду, які підтримують здійснення загальних і цільових про-
грам і проектів, що реалізуються заради суспільного блага в Хорватії.  
 
Головним чином Кодекс виділяє декілька принципів, покликаних керувати про-
цесами фінансування. По-перше, власті мають визначити свої пріоритетні на-
прями у фінансуванні в наступному бюджетному році. По-друге, тендери повин-
ні містити чіткі умови, критерії і порядок надання фінансової допомоги (вклю-
чаючи пріоритетні галузі застосування, шляхи недопущення можливості конфлік-
тів інтересів, а також надання роз’яснень самого процесу). Заявки повинні роз-
глядатися комітетом, до складу якого входять представники державних адмініст-
ративних органів, дослідницьких і спеціалізованих установ, а також некомерцій-
них юридичних осіб (громадських об’єднань, благодійних фондів тощо). Оста-
точний термін прийому заявок повинен становити не менше 30 днів з моменту 
оголошення тендера. Всі учасники повинні отримати письмовий відгук, а якщо в 
заявці було відмолено, мають бути пояснені причини відмови. Результати тенде-
рів повинні оприлюднюватися публічно, при цьому має надаватися інформація 
про типи проектів, які отримали фінансування, і обсяги виділених коштів. Урядо-
вий орган повинен укласти письмові контракти з організацією – переможцем 
тендера протягом 60 діб. І, нарешті, громадське об’єднання – переможець тендера 
має надати описову і фінансову доповіді. У разі, якщо громадське об’єднання 
витрачає кошти не відповідно до цілей домовленостей, фінансову допомогу буде 
припинено, а державний орган вимагає відшкодування вже виплачених коштів. 
 
Кодекс містить такі основні критерії для виділення фінансування: 
(1) Громадські об’єднання, які беруть участь у тендерах на надання бюджетного 

фінансування програм і проектів, що представляють надають загальний або 
цільовий інтерес для держави, повинні: 
- бути зареєстрованими в Реєстрі громадських об’єднань Республіки Хорватія; 
- підтримувати цінності і конституційний лад Республіки Хорватія; 
- виконувана діяльність повинна бути спрямована на задоволення потреб су-
спільства і підтримку стійкого розвитку.  

(2) До заявки на надання фінансування громадське об’єднання повинно додати 
звіт про свій фінансовий стан, підтвердження того, що співробітник громадсь-
кого об’єднання, відповідальний за заявку, не буде покараний в разі одержан-
ня відмови, а також витяг із Реєстру громадських об’єднань Республіки Хор-
ватія. Крім цього, мають додаватися інші документи відповідно до вимог, 
установлених для даного конкретного тендера організацією, яка надає фінан-
сування. 

(3) Громадське об’єднання може використовувати фінансову допомогу, виділену 
з державного бюджету, лише на діяльність у рамках затвердженої програми 
або проекту.  

(4) Громадське об’єднання не має права на отримання фінансової допомоги для 
проведення діяльності, яка вже фінансується з державного бюджету в рамках 
іншої цільової програми. 
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Порада з розвитку громадянського суспільства – спеціалізований консультатив-
ний орган Республіки Хорватія – відповідальний за моніторинг, аналіз і оцінку 
бюджетного фінансування, що надається державними організаціями для забезпе-
чення відповідності положень Кодексу. Державні органи повинні надавати інфор-
мацію про присуджені гранти до цієї Ради, а також до урядового Департаменту із 
співпраці з громадськими об’єднаннями. 
 
СХЕМА ФІНАНСУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ФОНДУ 
 
Національний фонд фінансує кілька типів програм, які відповідають його страте-
гічним цілям49:  
• "НАШ ВНЕСОК У СУСПІЛЬСТВО " – програма надання грантів фінансування 

громадських ініціатив, в якій беруть участь індивідуальні громадяни через во-
лонтерську роботу, поширення знань та/або матеріальні пожертви. Заявки мо-
жуть подавати організації, чиї статутні цілі є некомерційними: громадські 
об’єднання, благодійні фонди, організації, які займаються громадською робо-
тою, і підрозділи місцевого самоуправління для підтримки ініціатив, які заро-
дилися в цих підрозділах, групи зацікавлених громадян, які діють у рамках та-
ких організацій або інституцій. 

• "РАЗОМ КРАЩЕ" – надання грантів для фінансування спільних проектів гро-
мадських об’єднань або благодійних фондів у співпраці з органами місцевого 
або регіонального самоуправління або організаціями, які займаються поліп-
шенням умов життя в місцевих общинах, організаційними роботами і розвит-
ком місцевих общин, розвитком партнерств відповідно до Програми співпраці 
між урядом Республіки Хорватія і недержавним, некомерційним сектором  
Хорватії, розвитком меценатства і вихованням культури філантропії заради су-
спільної користі. 

• "ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ І РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА" – 
програма надання грантів проектам, які сприяють розвитку громадянського су-
спільства і волонтерства, підвищенню якості роботи демократичних інститутів 
у суспільстві, встановленню верховенства права, застосуванню нових техноло-
гій в розвитку громадянського суспільства, інформуванню і документуванню 
прогресу громадянського суспільства Хорватії, проведенню адвокації і здійс-
ненню проектів, які поєднують хорватські громадські організації, які займа-
ються проблемою інтеграції в європейське співтовариство. Подавати заявки на 
ці проекти можуть лише громадські об’єднання і благодійні фонди. 

• "ІНСТИТУЦІЙНА ПІДТРИМКА" – надання інституційних грантів на проекти 
організаційного розвитку або стабілізації на період у 3 роки; надається лише 
громадським об’єднанням, зареєстрованим у Хорватії. Подібні гранти покли-
кані сприяти розвитку роботи громадських об’єднань, спрямованої на вико-
нання основної статутної діяльності. 

 
Фонд також бере участь у фінансуванні міжнародних конференцій і участі іно-
земних експертів у роботі в Хорватії. 
                                                           
49 Інформація з Річної доповіді Національного фонду, 2005 рік.  
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Видається важливим те, що Фонд також підтримує довготривалі грантові про-
грами (2004-2007), які утверджені в рамках програми "Демократизація і розвиток 
громадянського суспільства" в галузі інституційної підтримки і стабілізації гро-
мадських об’єднань у цілях установлення зв’язків між громадськими 
об’єднаннями.  
 
Національний фонд розподіляє кошти на підставі Постанови про умови і порядок 
надання коштів, які відповідають цілям і задачам Фонду50.  
Фонд надає гранти потенційним заявникам, які задовольняють нижчезазначеним 
загальним критеріям: 
• їх діяльність зареєстрована в Хорватії;  
• вони являють собою організації, благодійні фонди або інші юридичні особи, чиї 
основні цілі – некомерційні (організації громадянського суспільства), підрозді-
ли місцевого самоуправління, а також громадські ініціативи;  

• своїми програмами та діяльністю вони сприяють установленню цінностей кон-
ституційного порядку Республіки Хорватія, здійснюють роботу, спрямовану на 
задоволення потреб суспільства і досягнення стійкого розвитку;  

• програма/проект/ініціатива, яка була ними подана на розгляд тендерної комісії 
Фонду, оцінена як значуща для розвитку громадянського суспільства в Хорватії. 

 
На додаток до вищесказаного слід зазначити, що тендери можуть містити більш 
конкретні критерії та інші умови для надання грантів. Наприклад, тендери  
2006 року, які проводилися в рамках програм "Наш внесок у суспільство", "Разом 
краще" і "Демократизація і розвиток громадянського суспільства", містять такі 
особливі критерії:  
• якість самої ініціативи/проекту;  
• прямі або непрямі блага суспільства; внесок у розвиток громадянського суспільства; 
• організаційні та людські ресурси для здійснення даної ініціативи/проекту;  
• проведення діяльності на національному/регіональному рівнях;  
• реальне співвідношення собівартості та очікуваних результатів;  
• співпраця з іншими громадськими об’єднаннями/організаціями/секторами;  
• інноваційний характер і життєздатність даної ініціативи/проекту.  
 
Для програм грантів у рамках "Інституційної підтримки" пріоритетними визначе-
ні такі галузі діяльності: 
• розвиток і захист прав людини; становлення демократичних інститутів суспіль-
ства і верховенство права;  

• розвиток неформальної освіти, спрямованої на виховання демократичних гро-
мадських цінностей; 

• захист природи, довкілля і розумного екологічного розвитку; 
• робота з молоддю; 
• розвиток неформальної культури, ЗМІ, запровадження інформаційних техноло-
гій в програми розвитку громадянського суспільства;  

                                                           
50 http://zaklada.civilnodrustvo.hr/eng/natjecaji_postupak_odobravanja.php.  
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• розвиток соціального підприємництва в галузі надання послуг соцзабезпечення, 
охорони здоров’я і вирішення проблем сім’ї. 

 
Фонд друкує оголошення про прийом тендерних заявок/запрошень до подан-
ня тендерних заявок на надання грантів користувачам, а також оголошення, які 
запрошують до співпраці зацікавлених організацій, принаймні раз на рік у 
державних ЗМІ, на Інтернет-сторінці Фонду, а також робить про це повідомлення 
на прес-конференціях. Фонд зобов’язаний включати таку інформацію до оголо-
шень про проведення тендерів: 
• умови даного тендера;  
• тип організацій і програм, які можуть подавати заявки і які не будуть допущені 
до конкурсу; 

• максимальний обсяг цільових коштів, які будуть виділені у вигляді грантів; 
• кількість грантів, які надаються, в рамках даного тендера/програми співпраці;  
• як подавати заявку (включаючи те, де можна отримати форми та інструкції з 
оформлення заявок);  

• остаточний термін подання заявок;  
• порядок розгляду заявки;  
• порядок укладання контракту щодо виділеного гранта;  
• правила використання виділених коштів;  
• методологія звітності про використання грантових коштів.  
 
Процес ухвалення рішень містить три етапи, детально описані у вищезгаданій 
Постанові:  
Етап 1. Перевірка дотримання формальних вимог, які висуваються до тендерної 

заявки.  
Етап 2. Оцінка якості пропозиції Тендерною комісією, яка являє собою колегіаль-

ний орган у складі п’яти експертів51.  
Етап 3. Ухвалення рішення з виділення гранта Правлінням Фонду з урахуванням 

рекомендацій Тендерної комісії. У разі якщо Правління не погоджується 
з рішенням про надання гранта, що рекомендується Тендерною комісією, 
останній буде запропоновано переглянути свою позицію щодо даної за-
явки. Також може бути ухвалено рішення про те, що слід ще раз повто-
рити процедуру визначення переможця тендера. 

 
Видається важливим і те, що Національний фонд також розробив шкалу оцінки 
пропозицій, яка допомагає як ОГС, так і експертам у процесі ухвалення рішень 
про виділення грантів.  
 
Будь-яка організація, яка брала участь у конкурсі на одержання гранта, може по-
дати апеляцію до Правління Фонду протягом 8 днів з моменту одержання пові-
домлення про результати тендера у випадку, якщо ця організація виявила якісь 

                                                           
51 Оцінка якості здійснюється щодо головної мети тієї програми, на яку виділяється грант, напри-
клад, "активізація громадянської позиції в місцевому суспільстві" або "демократизація".  
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упущення в застосуванні встановленої процедури розгляду заявок. Правління 
Фонду має відреагувати протягом 15 днів після одержання апеляції. 
 
Після свого першого року діяльності Національний фонд було піддано гострій 
критиці у зв’язку з процесом розподілу коштів, що практикувався, особливо з 
огляду на потенційний конфлікт інтересів, пов’язаний з тим, що до складу Прав-
ління входять представники ОГС. Тому Постанова містить особливе положення 
про недопущення конфлікту інтересів, що уявляється щирою спробою забезпечи-
ти прозорість і об’єктивність процесу.  
 
Стаття 9: Захисні заходи з недопущення потенційного конфлікту інтересів  
 
"Потенційний конфлікт інтересів може мати місце у випадку, якщо член Правлін-
ня або будь-якого іншого керівного органу Фонду ухвалює рішення з питань, які 
пов’язані з юридичною особою, засновником якої він є, або в керівництві якою 
він бере участь, або в якій йому належать які-небудь активи. В подібному випад-
ку мають застосовуватися положення Статті 11 параграфа 1 Постанови про Наці-
ональний фонд розвитку громадянського суспільства, згідно з яким член Прав-
ління або іншого керівного органу Фонду (тендерної комісії, Ради зі стратегічних 
інвестицій в розвиток громадянського суспільства тощо) не можуть брати участь у 
голосуванні або ухваленні рішення у справі.  
 
"Правила і порядок роботи Правління та інших керівних органів Фонду" визнача-
ють процедуру надання інформації і захист від потенційного конфлікту інтересів.  
 
У документах Фонду зберігається перелік потенційних конфліктів інтересів щодо 
кожного члена Правління та інших керівних органів Фонду. Хоча даний реєстр не 
є відкритим для широкої громадськості, за наявності запиту він може бути нада-
ний для перевірки представникам уповноважених органів". 
 
B. ВЕЛИКА БРИТАНІЯ  
 
Більшість міністерств центрального уряду мають програми фінансування ініці-
атив національного значення. Всі грантові схеми конструюються таким чином, 
щоб відповідати політичним задачам і прагнути досягнення конкретних результа-
тів, які очікуються кожним конкретним міністерством. Центральне фінансування 
також розподіляється через різні дочірні державні організації та органи, які не 
перебувають у безпосередньому підпорядкуванні міністерств (наприклад, Ра-
да з розвитку мистецтв, Рада з охорони природи, Рада з освіти для дорослих і під-
вищення кваліфікації). Крім того, міністерства розробили систему прямого фі-
нансування в рамках співпраці з певними організаціями, чия робота тісно 
пов’язана з інтересами самих міністерств (приміром, Міністерство внутрішніх 
справ фінансує організацію, яка займається допомогою жертвам насильства). 
Крім цього, невеликі грантові схеми також доступні місцевим організаціям; фі-
нансування в цих випадках від імені уряду здійснюється окремими органами, 
найчастіше – ОГС та їх мережами (наприклад, Фонд розвитку релігійних громад 
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керувався Фондом розвитку місцевих громад). Фінансування розподіляється ре-
гіонально через органи регіонального розвитку або урядові організації, у віданні 
яких перебуває даний регіон і які отримують свої ресурси як із центрального бю-
джету, так і з місцевого.  
 
Крім того, було відкрито Інтернет-портал, присвячений грантовій підтримці ОГС 
(www.governmentfunding.org.uk), який надає інформацію щодо можливості отри-
мання державного фінансування проектів. Також у рамках англійського компакту 
було прийнято документ "Фінансування і державне замовлення: Кодекс найкра-
щої ділової практики" (далі в тексті – "Кодекс"), в якому надано огляд принципів, 
покликаних керувати процесом виділення фінансування.  
 
Кодекс застосовний переважно до всіх органів центрального уряду; він установ-
лює три основні задачі в рамках фінансових взаємовідносин з ОГС:  
• фінансування проектів – оплата вартості здійснення певного проекту або на-
дання послуг; зазвичай кошти виділяються у вигляді гранта або за контрактом;  

• фінансування програм розвитку – інвестування у створення нових можливостей 
або нових організацій, які мали б здатність зробити внесок у досягнення задач 
державної політики; кошти, як правило, виділяються через грант або позику;  

• стратегічне фінансування – надається (як правило, засобом гранта) організаці-
ям, чия робота визнається стратегічно важливою.  

 
Основоположними принципами всіх зазначених схем фінансування є такі:  
• увага зосереджується на результатах – досягнення конкретного результату є 
ключовим показником успіху програми фінансування;  

• простота і пропорційність – порядок фінансування має бути максимально 
спрощеним і відповідати обсягу задіяних коштів;  

• послідовність і координація – і сторона, яка фінансує, і сторона, яка оплачує 
виконання робіт або послуг, повинні прагнути максимальної стандартизації скла-
дових ланцюга фінансування або державного замовлення і мінімізації наванта-
ження на організації, що дозволить їм фокусуватися на досягненні результатів;  

• своєчасність – надання часу на планування, ухвалення рішень і дії для досяг-
нення справжньої ефективності;  

• відкритість і звітність – дозволяють ухвалювати рішення про пріоритети фі-
нансування на основі адекватної інформації; крім того, і громадський сектор, і 
уряд можуть учитися на прикладах попередніх проектів;  

• обговорення і діалог – сприяють установленню довіри, а також виявленню і 
подоланню проблем до того, як вони почнуть впливати на досягнення остаточ-
ного результату;  

• дух співпраці – розуміння потреб і вимог обох сторін допомагає їм уникати 
виникнення проблем і досягати бажаних результатів.  

 
Кодекс підкреслює, що уряд прагнутиме більш довготривалого планування,  
і це часто-густо надає можливість здобути найкращий результат з вкладених ко-
штів, ніж угоди на один рік, з огляду на те, що досягається велика фінансова ста-
більність і скорочується обсяг часу і зусиль, витрачених на подання заявок на 
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нове фінансування, ведення переговорів про подовження контрактів, укладання 
нових договорів. Довгострокові програми дозволяють укладати угоди щодо гран-
тового фінансування на декілька років (зазвичай – три роки).  
 
Необхідно підкреслити те, що уряд зобов’язується в максимальному обсязі за-
лучити ОГС до розробки програм для того, щоб, окрім інших причин, забезпе-
чити існування невеликих за обсягом грантів і проектів, виконувати які (і конку-
рувати в одержанні яких) могли б невеликі організації.  
 
Кодекс підкреслює, що угода про фінансування має чітко зазначити умови 
виконання, тобто які зобов’язання бере на себе ОГС і коли вони повинні бути 
виконані. Ці проблеми повинні обговорюватися і щодо них потрібно дійти згоди 
до того, як буде укладено договір про фінансування.  
 
Щодо умов оплат, то Кодекс рекомендує уряду здійснювати оплату до начала 
витрат з боку ОГС, оскільки таким чином можна буде досягнути найбільшого 
ефекту від вкладених коштів.  
 
Державне фінансування передбачає ефективний моніторинг обумовлених резуль-
татів, яких досягнула ОГС, що, своєю чергою, передбачає певний рівень звітності 
з боку ОГС. Уряд здійснює контроль шляхом зосередження уваги на резуль-
татах, і обсяг цього контролю пропорційний обсягу фінансування, розміру 
організації, який здійснює проект, і фактору ризику, який передбачається.  
 
ПРИКЛАД. Благодійний фонд при Міністерстві внутрішніх справ Великої 
Британії "Тримаємо зв'язок" (Connected) – Раунд 6  
 
Підтримка невеликих місцевих груп, які здійснюють діяльність, спрямовану на 
скорочення кількості злочинів, які вчиняються з використанням холодної і вогне-
пальної зброї, а також на протидію укорінення традицій членства в злочинних 
угрупованнях у своїх районах52. 
 
Територія діяльності: Англія і Уельс  
Загальні ресурси Фонду: 500 000 фунтів; кожна сторона, яка подала успішну за-
явку, може отримати до 5000 фунтів. 
 
Уявний проект повинен відповідати таким критеріям:  
- робота з молодими людьми, які втягнуті чи ризикують бути втягнутими в зло-
чинні угруповання;  

- підтримка жертв злочинних угруповань і їх сімей, наприклад, через консульту-
вання і надання послуг; підтримка свідків під час судових слухань;  

- інвестування в програми втягнення місцевих мешканців у процес ухвалення 
рішень, які впливають на діяльність правоохоронних органів у галузі протидії 

                                                           
52 http://www.governmentfunding.org.uk.  
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організованій злочинності на налагодження атмосфери довіри на місцях; пріо-
ритетним напрямом при цьому є робота з молодими людьми (16-25 лет) і маргі-
налізованими групами (а також підтримка таких програм).  

 
У конкурсі можуть брати участь сторони, які задовольняють таким критеріям:  
- групи, які претендують на дане фінансування, повинні являти собою невеликі, 
керовані на місцях волонтерські організації;  

- проведення проектів повинно коштувати загалом менше 10000 фунтів (макси-
мальна сума гранта – 5000 фунтів);  

- гранти повинні бути освоєні до 31 березня 2008 року.  
 
Успішні подання на проекти повинні: 
- продемонструвати те, як група раніше брала участь у діяльності з протидії зло-
чинності з використанням холодної і вогнепальної зброї;  

- продемонструвати те, як даний проект вписується в інші види діяльності, які 
реалізуються в місцевій спільноті;  

- продемонструвати те, що місцева громадськість активно бере участь на всіх 
етапах планування і виконання проекту;  

- продемонструвати членів суспільства, які виграють від втілення даного проекту 
в життя;  

- надати чітку розбивку – за часом, а також за вартістю проекту.  
 
Примітка: ті, хто подає заявки, повинні долучити підписаний лист на підтримку 
проекту від певної місцевої організації або приватної особи, які відіграють поміт-
ну роль у даній спільноті. Це може бути рекомендація від місцевої ради, право-
охоронного органу, школи, дільничного лікаря, приймального пункту хворих, 
місцевої Ради з волонтерської допомоги (CVS), релігійної групи чи іншої волон-
терської організації. 
 
У 2006 році англійський уряд опублікував посібник із назвою: "Поліпшення фі-
нансових взаємовідносин з третім сектором. Інструкція для органів фінансування 
і замовників на виконання робіт і послуги ОГС"53. Метою посібника є "встанов-
лення найкращої ділової практики і забезпечення консультування щодо ефектив-
ного і дієвого використання державного фінансування таким чином, який був би 
сумісним з принципами звітності державних установ", а також гарантувати те, 
що "принципи отримання співмірної віддачі від вкладених коштів, ефектив-
ність, життєздатність надання послуг і скорочення бюрократії були б закла-
дені в практику надання фінансування по всьому спектру державного сектора". 
Цей посібник знайшов своє застосування в схемах надання грантів і держзамов-
лення, якими користується ряд міністерств і державних відомств".  
 

                                                           
53 http://www.hm-treasury.gov.uk./media/485/B9/guidncefunders1505061v1.pdf. 
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Серед різноманіття рекомендацій, що містяться в Посібнику, слід звернути увагу 
на такі:  
• тривалість фінансування повинна бути пов’язана з тривалістю вирішення оста-
точної задачі;  

• співмірність вкладених коштів і отриманих результатів повинна розглядатися як 
основний принцип, який визначає, чи є сенс у більш тривалому фінансуванні;  

• домовленості з фінансування повинні бути узгоджені між усіма сторонами для 
досягнення максимальної ефективності, а також містити достатню мотивацію, 
яка б гарантувала співмірність вкладених коштів отриманим результатам;  

• історична тенденція продовжувати фінансування протягом певного періоду не є 
прийнятною причиною, з якої слід дотримуватися короткострокових домовле-
ностей;  

• міністерствам слід у повному обсязі розглянути можливості для тривалого кас-
кадного фінансування;  

• графік здійснення оплат має обговорюватися спільно, а не нав’язуватися в 
обов’язковому порядку організації, відповідальній за надання послуг;  

• організації, які надають фінансування, повинні дійти згоди з реципієнтами щодо 
графіка фінансування на самому початку програми;  

• організації, які надають фінансування, повинні брати на себе зобов’язання в 
межах узгоджених дат, і ці зобов’язання повинні повністю бути дотримані;  

• попередня оплата за витрати організацій третього сектора має здійснюватися на 
основі необхідності, а тому вона може і повинна мати місце там, де й коли це 
відповідає принципу досягнення максимального ефекту від вкладених коштів;  

• організації, які надають фінансування, повинні забезпечити те, щоб установле-
ний ними порядок проведення тендера був зрозумілим і, наскільки це можливо, 
максимально спрощеним;  

• організації, які надають фінансування, повинні прагнути зведення контролю і 
перевірок реципієнтів фінансування до рівня, що відповідає рівню фінансування 
і фактору ризику, який, однак, водночас забезпечує достатній моніторинг за ви-
тратою державних коштів;  

• у випадках, коли кошти надходять реципієнту з різноманітних джерел фінансу-
вання, слід заохочувати співпрацю між внутрішніми й зовнішніми аудиторами, 
при цьому мінімізуючи аудиторське навантаження на реципієнтів фінансування.  

 
C. ФРАНЦІЯ 
 
Центральне місце в регулюванні урядового фінансування ОГС у Франції відво-
диться ряду циркулярів, випущених прем’єр-міністром; останній із них датується 
січнем 2007 року54.  
 

                                                           
54 Циркуляр 5193/SG від 16 січня 2007 року "Про державне фінансування громадських 
об’єднань і довгострокових проектів по ряду контрактів" став продовженням двох важливих 
попередніх циркулярів – від 24 грудня 2002 року і 1 грудня 2000 року.  
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Держава підкреслює, що її ресурси обмежені, і що державне фінансування нада-
ватиметься лише через центральну адміністрацію, міністерства або місцеві 
органи, яким ця функція буде делегована центром.  
 
Основна частина державного фінансування надається для покриття видатків з 
функціональної або програмної діяльності на основі індивідуального рішення, 
наприклад, наказу міністра55. Тим не менш, підписання контракту стає все більш 
частішою вимогою в процесі ухвалення рішення, і навіть обов’язковою, коли су-
ма фінансування перевищує 23 000 євро.  
 
Значною мірою недавні нововведення покликані гармонізувати те, як установ-
люються вимоги до подання заявок різними урядовими міністерствами. У кож-
ному міністерстві є єдиний колегіальний орган, до завдання якого входить 
проведення моніторингу витрачання наданого фінансування відповідно до по-
ставлених цілей. Державні чиновники на центральному і, особливо, на місцевому 
рівні повинні інструктувати тих, хто подає заявки, і відстежувати використання 
державного фінансування. Рішення про надання фондів має вказувати те, як саме 
здійснюватиметься моніторинг витрачання державних коштів. Крім того, в разі 
довгострокового фінансування оцінка ефективності витрачання коштів у рамках 
даного проекту є обов’язковою.  
 
Франція створила єдину форму подання заявки для всіх типів надання урядово-
го фінансування (за винятком урядового фінансування ОГС в інвестиційних ці-
лях). Після подання першої ж заявки буде заведено постійний файл на даного 
заявника56, так, щоб у майбутньому тому самому заявнику не довелося подавати 
ті самі базові дані про себе знову. Це скорочує обсяг паперової роботи для ОГС. 
У подальшому, якщо фінансування буде поновлено, інформацію і документи, які 
вже містяться в постійному файлі, не потрібно дублювати знову. Необхідно лише 
подати доповідь про діяльність і фінансове зведення за минулий період.  
 
Рішення про урядове фінансування не буде ухвалено доти, поки не буде встанов-
лено, що результати фінансової діяльності організації за рік підтверджують до-
статні фінансові можливості даної організації для того, щоб у разі потреби покри-
ти запрошене фінансування. Тому необхідно створення щорічного плану фінан-
сування ОГС для того, щоб здійснювати моніторинг загального фінансового ста-
ну ОГC.  
 
                                                           
55 У наказі матеріалізується адміністративне рішення, але в більшості випадків йому передує 
фаза інструктажу, яка делегована особливому органу. Як буде пояснено нижче, в тому, що 
стосується державного фінансування, уряд (особливо у своєму останньому циркулярі) праг-
не передати функцію інструктування єдиному колегіальному органу в кожному міністерстві.  

56 Принцип постійного файлу також корисний, особливо в розрізі тих юридичних зобов’язань, 
які накладаються на державні органи з 2000 року (а також щодо фінансування вище визна-
ченого рівня), згідно з яким інформація про бюджет і обсяг фінансування, наданого будь-
якому ОГС, має бути надана за запитом будь-якої особи (закон від 12 квітня 2000 року, стат-
тя 10.5).  
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Система урядового фінансування організована таким чином, щоб оцінити всі ти-
пи фінансування – як річного, так і довготермінового:  
• обсяг видатків за результатами попереднього фінансування;  
• оцінка видатків, що повторюються, за повний рік;  
• повний обсяг тих річних видатків, які безпосередньо пов’язані із законодавчими 
положеннями та інструкціями;  

• кількість коштів, зарахованих на початку року місцевою адміністрацією для 
погашення періодичних витрат, а також видатків, пов’язаних з раніше взятими 
на себе урядом зобов’язаннями на місцевому рівні.  

 
Серед критеріїв, зазначених у посібнику, на підставі яких ухвалюється рішення 
про фінансування роботи ОГС, розглядаються такі:  
• мета;  
• фінансова обґрунтованість;  
• реалізовані задачі або проекти в минулому.  
 
Урядове фінансування передбачає, що подання заявки ОГС розглядається і за-
довольняється лише у випадку, коли мета проекту відповідає задачам фінан-
сування проектів певного державного органу.  
 
Вважаємо за необхідне підкреслити, що лише ті ОГС, чиї задачі спрямовані на 
задоволення загальних інтересів суспільства, можуть розраховувати на дер-
жавне фінансування. Автоматично до таких належать громадські об’єднання і 
благодійні фонди, які отримали статус "суспільно корисних" від Conseil d’Etat 
(Вищий адміністративний суд). Оцінка громадської корисності всіх інших ОГС 
робиться відповідно до положень Податкового кодексу57.  
 
Французька система страждає від нестачі чітких правових визначень понять "суб-
сидія" або "грант", що розмиває грані між різноманітними типами державного 
фінансування і, скажімо, державним замовленням або закупівлями58.  
 
Ця ситуація часто-густо призводить до суттєвої плутанини, коли справа доходить 
до того, що державний орган повинен обирати відповідні правові рамки для своїх 
договірних відносин з ОГС.  
                                                           
57 Поняття організації громадянського блага (PBOs) має дві іпостасі у Франції. По-перше, це 
статус "суспільно корисна організація", що надається урядовим декретом обмеженій кілько-
сті організацій після тривалого й ретельного інструкційного процесу. Автономні благодійні 
фонди у Франції можуть юридично існувати лише після отримання даного статусу. Другий 
типа організації – "ті, що діють у суспільних інтересах" відповідно до норм Податкового ко-
дексу. Більшість громадських об’єднань Франції потрапляють саме до цієї категорії. Склад-
ність для них полягає в тому, що їх робота на "суспільне благо" спирається не на якийсь до-
кумент, що дарує їм цей статус, а на їх власну оцінку того, наскільки вони підпадають під 
відповідні норми, що встановлюються положеннями Податкового кодексу. Ця ситуація за-
лишає уряду занадто великий маневр для інтерпретації того, чи відповідає дане зареєстрова-
не громадське об’єднання вимогам, які висуваються для державного фінансування.  

58 З визначенням різноманітного типу фінансування можна ознайомитися в праці, написаній 
ЄЦНП для БЦНП: "Державне фінансування НУО" (є в базі даних ЄЦНП). 
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Приклад. Посібник Міністерства у справах молоді, спорту і громадського 
життя від 2007 року59 щодо фінансування експериментальних проектів на 
підтримку розвитку громадського життя60;  
 
Розгляд заявок  
- громадські об’єднання, які подають заявки на конкурс, повинні мати демократич-
ну внутрішню структуру (регулярні збори керівних органів, перевибори органів 
організації, що обираються, прозорість управління, повага свободи совісті);  

- кандидатом не може бути квазі-урядова організація (така, чий бюджет переважно 
утворюється за рахунок урядового фінансування, а більшість членів правління є 
членами державної виконавчої або законодавчої влади);  

- для кандидата великим плюсом є участь у роботі в складних районах та/або в 
розвитку волонтерської роботи і волонтерської громадської служби, оскільки 
саме ці моменти є ключовими пріоритетами уряду.  

 
Здійснення проекту:  
- обґрунтування необхідності даного проекту повинні бути чітко зазначені;  
- має бути зазначена розрахункова тривалість проекту;  
- експериментальна сторона проекту визначається або метою, яка переслідується, 
або застосовною методологією;  

- проект повинен випереджати аналіз соціально-культурних змін у рамках самої 
організації-претендента на фінансування (уявні зміни в кількості членів і бене-
фіціаріїв), а також мають зазначатися ті аспекти, по яких будуть здійснені по-
кращення в характері діяльності організації для того, щоб максимально відпові-
дати соціальним вимогам. 

 
Додаткові переваги:  
- повинні зазначатися заявником, який також має навести методику визначення 
даних додаткових переваг;  

- важливими критерієм ухвалення рішення є потенціал даного проекту служити 
зразком для всього некомерційного сектора в цілому.  

 
Примітка. Посібник містить нагадування всім учасникам тендера про те, що 
урядове фінансування не є правом, дотримання якого можна вимагати. 
  
D. УГОРЩИНА  
 
Співпраці угорського уряду з некомерційним сектором було надано законний 
статус, зокрема, через створення у 1998 році Департаменту громадських відносин 
при офісі прем’єр-міністра країни. Департамент розробляє і координує політику, 

                                                           
59 http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/IMG/pdf/i06-208c.pdf.  
60 Проекти, які тут розглядаються, спрямовані, наприклад, на мобілізацію волонтерів, а також 
добровольців громадських служб для роботи з молодими людьми, які стикаються з громад-
ськими та професійними складнощами. Інший приклад – просування проектів, які б дозво-
лили оцінювати роботу волонтерів в якості професійного стажу, що визнається.  
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яка впливає на некомерційний сектор у цілому. Він розробив загальну стратегію 
підтримки і розвитку некомерційного сектора, яка була ухвалена урядом у червні 
2003 року61.  
 
Державне фінансування ОГС в Угорщині може здійснюватися через ряд каналів – 
як центральних, так і місцевих. У 2004 році приблизно 4,85% від загального 
національного бюджету було виділено некомерційним організаціям. Більша 
частина даного фінансування ОГС проходить через центральні канали, такі 
як парламент, уряд, міністерства і фонди при міністерствах, незалежні центральні 
фонди, нормативну підтримку (фінансування організацій, які надають соціальні 
послуги, що здійснюється з розрахунку на душу населення62), а також "відсотко-
вий механізм", що дозволяє платникам податку відраховувати 1% від свого по-
датку на прибуток до певної ОГС. За статистичними даними лише 10-20% фі-
нансування проходить місцевими каналами, такими як місцеві ради, комітети 
місцевих рад, муніципалітети, місцеве спеціальне обкладання податком компа-
ній63. Державне фінансування у 2004 році становило 36,4% від загального 
обсягу коштів, які надійшли в некомерційний сектор.  
 
У державному бюджеті зазначаються невеликі обсяги субсидій на підтримку 
"соціальних організацій" (на цю статтю витрат у бюджеті 2004 року припадало 
0,06% від загального бюджету), що включає фінансову підтримку, яка певною 
мірою покриває поточні витрати деяких НУО, профспілок та громадських 
об’єднань, як зазначається в законах, що регулюють їх діяльність (наприклад, 
сюди належать Червоний Хрест, Академія наук Угорщини, Угорський Олімпій-
ський комітет). Останніми роками провідною тенденцією було зниження як кіль-
кості таких організацій, так і обсягу їх фінансування.  
 
ОГС отримують державне фінансування переважно з двох типів джерел: бюдже-
тів міністерств (через пряме фінансування, грантові програми або через викори-
стання міністерських фондів чи коштів органів даного міністерства), а також ко-
шти надходять з громадських фондів, наповнення яких відбувається незалежно.  
 
Щодо фінансування міністерствами, назву ОГС може бути включено окремою 
статтею витрат у щорічному бюджеті відповідного профільного міністерства, і 

                                                           
61 Нілда Буллейн, "Mechanisms of Government-NGO Cooperation in Hungary", (2004 рік). Див.: 

http://www.efc.be/cgibin/articlepublisher.pl?filename=NB-SE-01-04-1.html.  
62 У рамках даної праці при обговоренні ситуації в Угорщині в центрі уваги будуть урядові 
гранти; інші ж типи фінансування тут обговорюватися не будуть.  

63 Джерела: Kuti Èva, Bocz János, Mészáros Geyza, Sebestény Istvan, Emri Istvánné: "Nonprofit 
Organizations in Hungary" (Nonprofit Szervezetek Magyarorszagon) 2001 рік, KSH (Доповідь 
центрального управління статистики), що цитується в праці Нілди Буллейн "About Miracles 
and Misrepresentations – Lessons from the "Percentage Mechanism" in Hungary (2006 рік). Див.: 
www.icnl.org в Інтернет-бібліотеці, а також "Nonprofit Organizations in Hungary", 2004 рік, 
KSH (с. 40).  

 



Як запровадити європейські стандарти? 

УНЦПД   209 

таким чином, ОГС може розраховувати на отримання встановленого заздалегідь 
обсягу державного фінансування.  
 
Крім того, міністерства здійснюють свої власні грантові програми, покликані 
підтримувати політику, яка проводиться міністерством протягом даного року. 
Донедавна ОГС могли також отримувати кошти з державних благодійних фон-
дів, які являли собою особливу форму фондів, що розподіляли гранти, засновані 
парламентом, урядом або місцевим самоуправлінням. Ці фонди були квазі-
державними органами, які отримували щорічні бюджетні вливання від мініс-
терств і в рамках профільної компетенції яких мали проводитися проекти. З січня 
2007 року подібні фонди були скасовані, а їх функції було передано фондам при 
відповідних профільних міністерствах, і, по суті, ОГС тепер можуть подавати 
заявки до тих самих фондів, але в рамках нових структур і в іншому порядку.  
В деяких випадках міністерства об’єднали програми колишніх фондів зі своїми 
власними грантовими програмами; в інших випадках вони зберігаються як окремі 
фонди в рамках даних міністерств.  
 
ОГC можуть також отримувати централізовану підтримку від так званих "гро-
мадських фондів", тобто за рахунок особливих бюджетних коштів і програм, які 
здійснюються під егідою відповідних міністерств. Ці фонди поповнюються з  
особливих бюджетних асигнувань і зовнішніх позабюджетних коштів (податки, 
пожертвування, штрафи тощо), а тому – на відміну від вищезгаданих державних 
благодійних фондів – вони не залежать від бюджету міністерств. Крім того, такі 
фонди мають свій власний орган, який ухвалює рішення і який не перебуває в 
залежності від міністерства, якому підпорядковується.  
 
 
Приклад. Фонд ринку зайнятості, який через грантові програми і тендери праг-
не вирішувати проблеми працевлаштування в Угорщині. Частково цей фонд по-
повнюється за рахунок внесків працедавців і тих, хто працює, внесків на оздоров-
лення ситуації і щорічних асигнувань з державного бюджету. Міністр соціально-
го забезпечення і проблем сім’ї відповідальний за управління цим фондом разом 
зі спеціальним органом, до складу якого входять представники уряду, роботодав-
ців і співпрацівників, а також Міністерства освіти64. Цей фонд має централізовані 
і децентралізовані бюджетні лінії. Останні можуть використовуватися для фінан-
сування суспільно корисних організацій, які працюють у відповідній галузі. Фі-
нансування по таких програмах надається виключно на конкурсній основі. Таким 
чином фінансуються різноманітні програми – від проведення одноразової конфе-
ренції і до довготермінового, комплексного проекту розвитку цілого регіону. Де-
які проекти передбачають надання послуг безробітним, поліпшення професійно-
технічної підготовки, надання роботи тим, хто пройшов професійну перепідго-
товку, тощо.  
 
                                                           
64 Ibid. 
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Фінансування заходів і публікацій недержавного сектора в рамках програм 
розвитку ринку трудових ресурсів. Запрошення до подання заявок на вико-
нання проектів під егідою Національного фонду зайнятості (NEF) 
 
1. Цілі програм:  
Надати можливість організовувати заходи та/або готувати публікації, присвячені 
таким задачам: 
a) популяризація політики в галузі зайнятості населення; 
b) надання теоретичних знань про практичну роботу некомерційних організацій і 
оцінка наявного досвіду в більш широкому, професійному контексті;  

c) оголошення тенденцій проблеми безробіття, підготовка некомерційних органі-
зацій до виконання їх задач;  

d) здійснення принципу рівних можливостей для чоловіків і жінок; розкриття 
причин нерівності, пошук рішень; 

e) зміцнення партнерства місцевих організацій, які ставлять за мету скорочення 
безробіття, і заснування міцної співпраці. 

 
2. До конкурсу допускаються:  
Некомерційні організації, які ведуть діяльність в Угорщині: парасолькові органі-
зації, благодійні фонди, державні фонди, громадські об’єднання громадянського 
суспільства (за винятком політичних партій і організацій соціального страхуван-
ня), церкви й релігійні групи, а також суспільно корисні компанії, чия реєстрація 
датована до 21 грудня 2006 року.  
 
У разі подання на фінансування заявник повинен продемонструвати, що має у 
своєму розпорядженні грошові кошти в обсязі, який становить не менше 10% 
загального бюджету програми. Фінансова підтримка не може бути надана заявни-
кам, які подають на інші, комплексні програми NEF, що дозволяють даній органі-
зації проводити захід та/або підготовити публікацію.  
 
3. Відповідність заявок за вартістю і типом заходів 
a) Вартість підготовки і проведення заходу або конференції з максимальною три-

валістю в три дні, а також підготовка публікації, яка представляє матеріали да-
ної програми.  

b) Вартість публікації за такими параметрами: дослідницький матеріал, дослі-
дження, пов’язані з проблемами зайнятості; переклад іноземних публікацій 
угорською; переклад угорських досліджень іншими мовами. 

 
Публікація повинна бути матеріалізована в друкованому або електронному фор-
маті. Фінансування буде надано лише на один із двох форматів. NEF не надає 
фінансування періодичним виданням, газетам, видавництвам програмних брошур 
або бюлетенів. 
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У 2003 році угорський уряд заснував Національний громадський фонд (NCF) 
як один із особливих фондів, призначених безпосередньо для розвитку сектора 
громадянського суспільства в Угорщині. Метою цього фонду є фінансування: 
• поточної діяльності ОГС;  
• діяльності ОГС, спрямованої на суспільну користь;  
• ювілеїв, фестивалів, проведення заходів з участю ОГС в Угорщині і за кордоном;  
• забезпечення участі угорських ОГС у міжнародних відносинах між НКО; 
• наукових досліджень, пов’язаних з громадським сектором; діяльності з моніто-
рингу і задач, пов’язаних з реєстрацією ОГС;  

• освіти, надання послуг і консультування; заходів розвитку і надання допомоги 
організаціям, пов’язаним з громадським сектором;  

• створення рекламних матеріалів, які популяризують громадський сектор; під-
тримки електронних і друкованих ЗМІ, які спеціалізуються в цій галузі;  

• зусиль ОГС зі збору коштів і підготовки до тендерів;  
• організацій-грантодавців – на основі рішень Ради Фонду з програм; подібні рішення 
належать до автоматичного надання коштів відповідно до єдиних принципів;  

• покриття витрат, пов’язаних з проведенням і керівництвом програмами Фонду;  
• підтримки діяльності, спрямованої на популяризацію громадянського суспільства.  
 
По суті, Національний громадський фонд надає механізм виконання вимоги від-
соткового співвідношення, тобто системи, при якій уряд надає фінансування ОГС 
за умови того, що певний відсоток необхідних коштів у даній організації вже є. 
Що є унікальним для урядових програм, так це те, що 60% ресурсів NCF асигну-
ється ОГС на поточні операційні витрати. Крім того, з того самого джерела також 
підтримуються і програми розвитку (дослідження, освіта, міжнародні відносини). 
Обрані представники ОГС беруть участь у роботах усіх регіональних та інших 
комітетів, які ухвалюють рішення з розподілу фондів. У перший рік свого існу-
вання сумарно 28 млн євро було спрямовано на підтримку операційних витрат 
більше 3500 організацій65. 
 
Приклад. Витяг з інструкції з подання заявок на фінансування до Національно-
го громадського фонду Угорщини  
 
1. Загальна інформація  
2. Цілі програми  
3. Фінансові асигнування, які надає NCF  
4. Відповідність заявника вимогам для розгляду пропозиції  
5. Форма і обсяг фінансової підтримки  
6. Відповідність заявки  

- контрольний список для перевірки по адміністративній лінії: формальні аспекти 
оцінки  

- випадки, коли заявки будуть відхилені і жодні доповнення прийматися не будуть  
7. Подання доповнень (якщо такі приймаються)  
8. Критерії для предметних аспектів оцінки  
                                                           
65 Додаткова інформація: в праці Катерини Хадзі-Місєвої "A Supportive Financing Framework 

for Social Economy Organizations", www.ecnl.org.  
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9. Остаточний термін оцінки  
10. Подання заявок: як, де і коли?  
11. Інформація для тих, хто подає заявку  
12. Укладання контрактів  
13. Внесення змін до контракту  
14. Передача коштів  
15. Звітність 
16. Додаткова інформація  
17. Контрольний список  
 
Додаток I. Принципи фінансової допомоги NCF  
Додаток II. Індикативний часовий графік  
 
Існуюча практика фінансування ОГС в Угорщині критикувалася з ряду причин66. 
Передусім вважають, що системі не вистачає прозорості і звітності. Згідно з до-
повіддю державного департаменту аудиту від 2002 року 80% усіх урядових і мі-
ністерських асигнувань на ОГС надавалися на підставі індивідуальних рішень (на 
противагу відкритому конкурсу на одержання гранта); більше того, 50% коштів, 
наданих спеціальними державними фондами, були видані без тендерної процеду-
ри. Крім того, вважається, що співпраця уряду з ОГС в Угорщині сильно політизо-
вана, що відображає дедалі більший тиск уряду на неурядовий сектор у цілому, 
особливо через створення квазі-урядових організацій. Недавно (вересень 2006 року) 
державний департамент аудиту вказував на те, що і у Національного громадського 
фонду є серйозні недоліки в плані прозорості й звітності. Як з’ясувалося, ні міністр, 
ні Рада не розробили загальної стратегії розвитку сектора, не було створено показ-
ників виконання робіт, а критерії для надання підтримки залишилися неясними. 
Навіть унікально розроблена система участі ОГС у процесі ухвалення рішень спри-
чинила чимало нарікань з огляду на наявність проблеми конфлікту інтересів.  
 
Тим не менш, у міру того, як ця критика неодноразово висловлювалася НУО і 
державним департаментом аудиту, а також і ЗМІ, почала простежуватися помітна 
тенденція, але яка повільно розвивається, до поліпшення прозорості і звітності. 
При тому, що не існує будь-якого єдиного закону, який би установлював принци-
пи державного фінансування НУО, ряд законів і інструкцій містять положення, 
які можуть застосовуватися (Державний господарський закон, його підзаконні 
акти, Закон про відкритість інформації про використання бюджетних коштів, За-
кон про свободу електронної інформації тощо).  
 
Крім того, існують обов’язкові правила, які повинні застосовуватися всіма дер-
жавними органами при розподілі фондів ЄС. На підставі цих положень деякі мі-
ністерства і державні фонди насправді розробили просунуту систему правил фі-
нансування, пріоритетів, критеріїв і процедур для надання коштів, які відповіда-
ють найкращим зразкам міжнародної ділової практики і можуть слугувати мо-
деллю для інших установ, які досі потребують удосконалення даної роботи.  

                                                           
66 Див. Нілда Буллейн вище. 
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E. ІРЛАНДІЯ  
 
У результаті консультацій з некомерційним сектором Ірландія випустила "Білу 
книгу – Посібник з фінансування волонтерської діяльності і розвитку взаємовід-
носин між державою і громадсько-волонтерським сектором"67. Ряд норм, передба-
чених гарною діловою практикою в цій галузі, аналогічних англійському варіанту, 
додаються до ірландської Білої книги, що обумовило перехід від "існуючої високо-
фрагментованої системи фінансування і підтримки до такої, яка б ґрунтувалася 
на принципі прямолінійного фінансування і єдиного механізму звітності".  
 
Фінансування ОГС із центрального бюджету в Ірландії здійснюється через різно-
манітні департаменти та інституції. Нормами рекомендується, що критерії для 
надання грантів і порядок самого фінансування повинні публікуватися уря-
довими міністерствами і державними органами, що належить до коштів, які  
формуються з відрахувань від Національної лотереї.  
 
ПРИКЛАД. Програма "Капітал на розвиток спорту – 2007 рік" Міністерства 
розвитку мистецтв, спорту і туризму Уряду Ірландії68 
 
Мета. Посилити інтегрований плановий підхід до розвитку спорту і центрів зайняття 
спортом і фізкультурою по всій країні.  
 
Основна задача (разом з іншими). Надати допомогу волонтерським і місцевим гро-
мадським організаціям у розробці високоякісних, безпечних, добре спланованих і 
життєздатних центрів, стратегічно розташованих для максимальної участі населення 
в спорті та активному проведенні дозвілля.  
 
Фінансування проектів. Проекти повинні розглядатися як капіталовкладення і ма-
ють бути безпосередньо пов’язані з наданням послуг центрів спорту і фізичної куль-
тури. Це означає, що кожен проект має включати реконструкцію або зведення будівлі 
чи набуття спортивного обладнання, яке буде використовуватися не менше 5 років.  
 
Рівень фінансування. Учасник тендера повинен бути готовим зробити установлений 
мінімальний внесок у загальну вартість проекту і разом із заявкою надати документи 
про те, що дані кошти є у нього в наявності. Крім того, необхідно реалістично підхо-
дити до масштабу і собівартості проекту, як і обсягу того грантового фінансування, 
яке можна запитувати.  
 
Оцінка пропозицій. При оцінці можуть використовуватися різноманітні критерії, 
декотрі з яких більш важливі, ніж інші. Кожна заявка оцінюється з точки зору того, 
наскільки вона задовольняє установленим критеріям, а потім вона також проходить 
оцінку в плані пріоритетності для даного району. Остаточне рішення щодо кожної 
заявки ухвалює міністр.  

                                                           
67 http://www.cnm.tcd.ie/PDF%20Files/Voluntary.pdf. 
68 http://www.arts-sport-tourism.gov.ie/pdfs/2007%20SCP%20Guidelines%20-%20ENGLISH.pdf. 
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Критерії. Дуже важливо те, що учасники повинні продемонструвати ретельність до-
слідження всіх аспектів проекту і повністю пояснити його сенс у своїй пропозиції. 
Заявка буде оцінюватися за такими критеріями:  
- чи спрямований проект на збільшення активної участі в спорті та/або поліпшення 
рівня спортивних результатів відповідно до чітко сформульованих задач, а також чи 
демонструє організація те, як вона збирається вимірювати дані покращення. Зокре-
ма, пріоритети будуть належати спортивним центрам, які б сприяли більш активній 
участі в спорті жінок;  

- чи надала організація достатньо даних, які свідчать про те, що цей проект буде роз-
ташовано в бідних кварталах і буде відповідати потребам у спортивних спорудах 
саме цього району;  

- чи надала організація таке: документи про те, що вона подала на дозвіл планувати 
роботи на даній ділянці; право власності на ділянку; креслення/специфікації по да-
ному проекту; точну собівартість кожного компонента даного проекту;  

- чи уявляється даний проект реалістичним з точки зору масштабу, вартості та уявно-
го обсягу грантових коштів;  

- чи продемонструвала дана організація те, що вона має задокументовану історію успіш-
ного залучення коштів, а також значний рівень власного фінансування, що дозволить їй 
завершити проект у рамках реалістичного періоду часу;  

- чи підтвердила дана організація рівень свого власного внеску в даний проект;  
- чи включає заявка реалістичний прогноз дохідності уявного центру, так, щоб він був 
самодостатній після введення його в дію;  

- чи являє даний проект високий ступінь пріоритетності порівняно з центрами, які 
вже існують;  

- чи є інші аналогічні спортивні споруди в даному районі;  
- чи включає заявка деталі, зокрема щодо консультацій з іншими спортивними клу-
бами, місцевими громадськими групами, школами, місцевими властями, і, особли-
во, з тими, хто користуватиметься послугами даного центру; 

- чи чітко пояснено в заявці, як саме планується приваблювати соціально маргіналізо-
ваних людей до заняття спортом у даній споруді;  

- чи відповідає даний проект пріоритетам для певного виду спорту, як це визначає 
національна організація, яка керує розвитком даного виду спорту (тільки для проек-
тів регіонального і національного рівнів). 

 
Біла книга також закликає до введення багаторічного фінансування для органі-
зацій, які надають послуги і здійснюють діяльність, яка розглядається як пріори-
тетна. Підкреслюється, що використання практики надання одноразових грантів 
стає все більш анахронічним у контексті паралельного адміністрування міністер-
ствами схем, які фінансуються ЄС, що фінансуються на довготривалій основі.  
 
У цілях здійснення контролю за відповідністю цільового фінансування різнома-
нітними міністерствами і державними органами було засновано Виконавчо-
консультативну групу, до відання якої було передано відстеження виконання по-
ложень Білої книги, а також надходження можливого дублювання зусиль або, 
навпаки, провалів фінансування ОГС на політичному і програмному рівнях.  
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ПРИКЛАД. Програма грантів для місцевих спільнот і волонтерських органі-
зацій – 2006 рік69  
 
Ця програма пропонує три схеми одноразових грантів для місцевих волонтерсь-
ких і громадських груп:  
- схема компенсації витрат (грантова підтримка, спрямована на компенсацію ви-
трат на існуючі приміщення);  

- схема грантів на обладнання;  
- схема оплати професійного навчання, а також гранти на дослідницьку роботу.  
 
Компенсаційний грант – це схема фінансування – компенсації за ремонт існую-
чих приміщень. Стороною, яка подає заявку, повинен бути орендар або власник 
приміщення (в разі наявності договору про оренду цей договір про надання при-
міщення повинен залишатися чинним щонайменше ще три роки). В разі необхід-
ності дозволу на перепланування вся детальна документація повинна бути надана 
разом із заявкою. До 90% вартості може покриватися коштами гранта або ж може 
надаватися максимальна сума гранта в 40000 євро в разі, коли заявку подано на 
проект, який мають намір втілити в життя в найбідніших кварталах даного райо-
ну. Якщо ж проект не переслідує таку мету, але надано чіткі докази необхідності 
здійснення даного проекту, до 60% вартості буде оплачено з грантових коштів, 
але не вище максимальної суми в 40000 євро. Всі учасники тендера повинні про-
демонструвати, що вони вже отримали залишок фінансування, яке вимагається, з 
інших джерел.  
 
Схема Грантів на обладнання ставить завданням підтримати діяльність організа-
цій, які займаються проблемами найбідніших верств населення у своїх районах. 
Обладнання (наприклад, офісне, кухонне, інформаційні технології) має бути при-
значено виключно для використання цільовою групою і для досягнення своїх ці-
лей і задач. Фінансуванню підлягає до 90% від загальної вартості або максималь-
на сума в 10000 євро.  
 
Схема Гранта на професійну підготовку, освіту і дослідження покликана підтри-
мати і посилити діяльність місцевих організацій, які займаються проблемами 
найбідніших верств населення в їх районах. Фінансування може покривати таке: 
навчання або професійну підготовку, які надаються в місцевому суспільстві; роз-
виток організаційних можливостей сторони, яка подала заявку, в тому числі шля-
хом навчання власних працівників або керівництва; дослідницькі ініціативи, які 
займаються проблемами найбіднішого населення даного району. Фінансуванню 
підлягає до 90% від загальної вартості або сума максимум у 10000 євро.  
 
Загальні умови:  
- Усі пропозиції повинні виходити від місцевих організацій і фокусуватися на про-
блемах місцевих спільнот. Пріоритет буде віддано "окремому" фінансуванню, 

                                                           
69 http://www.pobail.ie/en.  
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тобто такому, яке не призначене для вирівнювання проблемних моментів, успад-
кованих від грантів, одержаних від інших міністерств чи державних органів.  

- Тільки місцеві волонтерські і громадські організації, які фокусують свою увагу 
на найбіднішому населенні, можуть подавати заявки. Групи, які не займаються 
цілеспрямовано найбіднішим населенням, але які продемонстрували значну не-
обхідність у фінансуванні, можуть подавати заявки в рамках Схеми надання 
Компенсаційних грантів.  

 
Інструкції містять списки організацій, які не можуть брати участь у тендерах (на-
приклад, організації, які надають "соціальне" житло або здають в оренду спортив-
ні зали).  
 
Особливі критерії:  
- рівень того, наскільки пропозиція містить зобов’язання займатися проблемами 
найбіднішого населення;  

- рівень того, наскільки дана пропозиція передбачає втягнення місцевого насе-
лення;  

- необхідність у фінансуванні і впливі, що неможливо здійснити за допомогою 
фінансування;  

- здатність даної організації здійснювати проект і керувати ним;  
- співвідношення запропонованих до вкладення коштів і потенційних результатів. 
 
Автори заявок повинні зазначити свій номер платника податку, координати по-
даткового органу, який веде їхні справи, а також мають офіційно підтвердити, що 
їх податкові справи в повному порядку. Для грантів на суму вище 6350 євро ра-
зом із заявкою повинна подаватися поточна податкова довідка про благополуч-
ний стан справ. Від організацій, які визнаються податковими органами як благо-
дійні, не вимагається надання цієї довідки.  
 
Уявляється важливим те, що всі заявники, які програли, повідомляються в пись-
мовому вигляді про причини відмови за їх заявкою.  
 
Надається детальна форма заявок для кожної із схем. 
 
III. ФІНАНСУВАННЯ  
 
A. ХОРВАТІЯ  
 
Фінансування надається як для інституційної підтримки, так і для програмних 
заходів.  
 
B. ВЕЛИКА БРИТАНІЯ  
 
Кодекс найкращої ділової практики встановлює принцип того, що урядове фінан-
сування надається для всього відшкодування витрат ("основне фінансування"). 
Тому для ОГС вважається легітимним включення до розрахунків, які додаються 
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до подання на грант, відповідного компонента власних накладних витрат при на-
данні послуг або виконанні інших робіт70. 
 
Інструкція для органів, які здійснюють фінансування, і набувачів послуг окремо 
виділяє таке:  
• Не існує причин, з яких набувачі послуг не допускали б включення відповідних 
накладних витрат до заявки.  
• При ухваленні рішення про надання гранта стороні, яка здійснює фінансування, 
слід оцінити нескладним, пропорційним і належно застосовним способом, чи до-
статню суму закладено організацією третього сектора на відповідні накладні ви-
трати, аби бути впевненими в тому, що відшкодовувати витрати доведеться лише 
один раз.  
• Оплата фіксованого відсотка на накладні витрати не передбачає достатньо об-
ґрунтованої формули для розрахунків і, відповідно, надання продуманої суми на 
накладні витрати. Зрозуміло, що обґрунтоване і послідовне надання коштів на 
накладні витрати може зрештою допомогти організаціям, які здійснюють фінан-
сування, скласти більш точну картину істинної собівартості надання послуг або 
виконання робіт.  
 
C. ФРАНЦІЯ  
 
Урядове фінансування надається або на операційні, або на програмні витрати.  
 
D. УГОРЩИНА  
 
ОГС можуть використовувати надане їм бюджетне фінансування лише для по-
криття операційних і програмних витрат своєї некомерційної діяльності. Вони не 
можуть перевести кошти на рахунок іншої організації, за винятком юридичної 
особи, яка є членом даної організації і яка вже існувала як така на момент подан-
ня заявки на грант.  
 
E. ІРЛАНДІЯ 
 
Державні структури можуть надати 100% фінансування лише для особливих про-
ектів, які фокусуються на боротьбі з бідністю і допомозі найбіднішому населен-
ню, тобто де елемент спільного фінансування малоймовірний. Спільне фінансу-
вання разом з ОГС є практично стандартним. При тому, що 100% фінансування 
слід розглядати як виняток, "основне" фінансування також обмежене проектами 
надання пріоритетних послуг і виконанням пріоритетних робіт, спрямованих на 

                                                           
70 Кодекс прагне припинити практику ОГС додавати фіксований відсоток понад оплату варто-
сті послуг на компенсацію своєї роботи і витрат у цілях того, щоб при поданні на грант "га-
рантувалися" повні оцінки вартості проекту. Додаток E до Кодексу представляє інструкцію 
(переважно посилання на інструкції, які розглядають цю тему) для досягнення чіткості в 
розрахунках і надання повної вартості проекту, що включає як вартість самого проекту, так і 
накладні витрати організації, пов’язані з проектом.  
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розвиток. Особливістю системи є також те, що допускається відшкодування ви-
трат волонтерських організацій.  
 
IV. ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ  
 
A. ХОРВАТІЯ71 
 
Національний фонд надав ОГС 162 гранти у вищезгаданих програмних галузях, 
що становило загалом приблизно 1560154,17 євро. З цієї суми як гранти на інсти-
туційну підтримку було спрямовано 692847,638 євро. 
 
Загальний обсяг довготермінових грантів, затверджених на підставі оголошення 
про прийом заяв на 2004 рік, становив 1122038,99 євро, а 26128,01 євро було на-
дано програмам, спрямованим на розвиток міжнародної мережевої співпраці  
і обміну знаннями, необхідними для подальшого розвитку громадянського су-
спільства в Хорватії.  
 
B. ВЕЛИКА БРИТАНІЯ72 
 
Загальне фінансування центральним урядом волонтерських і місцевих громадсь-
ких організацій становило 3323,7 млн фунтів у 2001-2002 роках. Це фінансування 
відповідало приблизно 1% усіх бюджетних витрат уряду за даний період часу. 
Найбільша частка в загальному фінансуванні припадала на програми розвитку, 
надання зайнятості і житла (46,3% у 2001-2002 роках).  
 
C. ФРАНЦІЯ73 
 
Державне фінансування становило 54% загального бюджету ОГС74. Ця цифра 
відображає загальне фінансування центрального уряду і місцевих властей, а та-
кож пряме й непряме фінансування (наприклад, через субсидії при наймі). Крім 
того, реальність може сильно відрізнятися залежно від розміру ОГС. Невеликі 
ОГС рідко одержують державне фінансування, при тому, що саме воно становить 
60% фінансування ОГС, у яких є постійні співробітники, які працюють на ставці. 
Згідно із оглядом, опублікованим до столітньої річниці прийняття закону про 
громадські об’єднання у Франції, загальний обсяг державного фінансування ста-
новив 25 млрд франків (близько 4 млрд євро). Згідно із Доповіддю Cour des 
Comptes (державний орган, відповідальний за контроль над державними фінанса-
ми) у 1995 і 1996 роках кількість громадських об’єднань, які безпосередньо фі-
нансувалися урядом, становила близько 10 000, не включаючи урядове фінансу-
вання ОГС через місцеві органи влади.  
                                                           
71 Джерело: Щорічна доповідь Національного фонду розвитку громадянського суспільства 

http://zaklada.civilnodrustvo.hr.   
72 "Central Government Funding of Voluntary and Community Organizations 1982/83 to 2001/02", 

Home Office (2004) http://www.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs04/misc39.pdf. 
73 www.associations.gouv.fr. 
74 www.associations.gouv.fr/article.php3?id_article=3. 
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D. УГОРЩИНА75 
 
Безпосереднє урядове фінансування становить до 150 млрд форинтів (750 млн 
доларів) на рік, тобто більше 1/3 коштів даного сектора. У 2004 році НУО було 
виділено близько 4,85% від загального державного бюджету.  
 
E. ІРЛАНДІЯ  
 
В основних положеннях Білої книги йдеться про урядове фінансування і асигну-
вання коштів ЄС у громадський і волонтерський сектори Ірландії в обсязі 1 млрд 
ірландських фунтів у 1999 році.  
 
V. ПЕРЕДАЧА КОШТІВ ВІД ДОХОДІВ ЛОТЕРЕЙ 
 
Фінансування ОГС у деяких країнах може надходити і не лише з бюджетних 
джерел. Наприклад, таким альтернативним джерелом фінансування, який активно 
використовується в деяких європейських країнах, у тому числі у Великій Британії 
і Хорватії, є лотерея.  
 
A. ВЕЛИКА БРИТАНІЯ 
 
Лотереї являють собою важливе джерело фінансування. Нині кожен фунт, витра-
чений на придбання лотереї, витрачається таким чином:  
• 50 пенсів – виплата призів;  
• 28 пенсів – на діяльність на благо суспільства;  
• 12 пенсів – уряду у вигляді податку на лотереї;  
• 5 пенсів – роздрібному продажу білетів Національної лотереї;  
• 4,5 пенсів – покривають операційні витрати; 
• 0,5 пенсів – дохід оператора лотереї.  
 
Спочатку було встановлено п’ять галузей, які повинні були стати бенефіціаріями 
відрахувань від лотереї: мистецтво, спорт, національна спадщина, благодійність і 
волонтерські організації, а також проекти зі святкування нового тисячоліття. Ко-
шти розподілялися рівномірно по 5 напрямах. У 1998 році було створено шостий 
напрям – охорона здоров’я, освіта і захист довкілля.  
 
Кошти, які одержуються на благі справи від продажу лотерей, розподіляються 
через 14 організацій, які здійснюють фінансування, що мають спеціалізовані 
знання про різноманітні сектори і є незалежними від уряду. Фінансування нада-
ється у вигляді грантів у рамках спеціальних програм, на участь в яких кандидати 
повинні подавати заявки. Кожна грантова схема містить особливі критерії для 
участі в конкурсі і виділення коштів.  
 

                                                           
75 Нілда Буллейн, див. вище. 
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Портал "Лотерейного фінансування" (http://www.lotteryfunding.org.uk) було ство-
рено як об’єднану Інтернет-сторінку організацій, які здійснюють фінансування, 
що розподіляють кошти, одержані від лотерей у Великій Британії; цей сайт про-
понує інформацію про поточні програми фінансування.  
 
Міністерство культури, ЗМІ і спорту відповідає за загальне фінансування, а також 
правила і структуру лотереї в рамках повноважень організацій, які здійснюють 
фінансування, що розподіляють кошти лотерей. Міністерство підтримує базу да-
них по всіх грантах76. Грант можна знаходити, користуючись такими факторами, 
як район, дати, проекти; крім того, існує пошуковий механізм для того, щоб будь-
яка особа могла перевірити, чи ухвалено вже рішення по якомусь гранту. Постій-
но оновлювана таблиця вказує загальну грошову вартість виділених грантів і за-
гальну кількість грантів, виділених на дану галузь діяльності від самого початку 
роботи лотереї в 1995 році. Дані групуються за загальним типом благодійності, а 
розбивка даних по виділених коштах пропонується за такими категоріями: краї-
на/регіон, місцеві власті, виборчий округ і загальний обсяг грантових коштів, ви-
ділених організацією, яка займається розподілом коштів, отриманих від лотерей. 
Із відрахувань від національних лотерей на благі справи було зібрано 19 млрд 
фунтів по всій Великій Британії, що дозволило профінансувати більше 250 000 
проектів77. Доповідь за 2003 рік містить дані про те, що 2,59 млрд фунтів були 
спрямовані на фінансування благодійності і волонтерського сектора через Раду з 
благодійності національних лотерей, яка згодом стала іменуватися Громадський 
фонд78.  
 
Законодавство про розподіл коштів від лотерей, прийняте у Великій Британії у 
1998 році, було модифіковане двічі – в тому самому 1998 році і зовсім недавно – 
у 2006 році, після того, як у 2003 році почався процес реформ.  
 
Останні зміни було зроблено переважно з метою скорочення кількості організа-
цій, які здійснюють фінансування, що розподіляють кошти, отримані від лоте-
рей79. У результаті злиття Фонду нових можливостей, Комісії з тисячоліття і Гро-
                                                           
76 http://www.lottery.culture.gov.uk/introduction.asp. 
77 http://www.lotteryfunding.org.uk. Цей сайт також пропонує цікаву інтерактивну покрокову схе-
му того, як кошти, отримані від лотерей, використовуються на фінансування благодійності.  

78 Документи Національної лотереї щодо рішень з фінансуваня (2003 рік). 
http://www.culture.gov.uk/NR/rdonlyres/4FADA4A3-94E7-4A73-
A0224EDD1D67327C/0/reviewlotteryfunding.pdf.  

79 Згідно з пояснювальною статтею, опублікованою у 2003 році, в якій обґрунтовувався зміст 
реформ, колишня система потребувала удосконалення у таких аспектах: підвищення інфор-
мованості про фінансування через лотереї шляхом популяризації; підвищення участі громад-
ськості у формулюванні пріоритетів фінансування, а також більшої прозорості процесу роз-
гляду пропозицій і надання фінансування; введення мікро-грантів для невеликих організацій 
при максимально спрощеному процесі подання і розгляду заявок; надання "єдиної вхідної 
двері", тобто спрощення процесу для кандидатів, які бажають представити свій проект; ви-
користання єдиної форми заявки для проектів у різних галузях, які перетинаються; швидке 
реагування на зміст заявок; надання можливості переглянути заявку і подати її знову. Див. 
вище Документи з надання фінансування Національної лотереї, липень 2003 року.  
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мадського фонду було засновано єдиний орган розподілу – Великий фонд лоте-
рей. Цей фонд лише розподіляє кошти на проекти з поліпшення охорони здо-
ров’я, освіти та захисту довкілля, а також підтримує організації, які працюють з 
найбіднішими групами населення. З проектами, які фінансує цей фонд, можна 
ознайомитися за допомогою пошукового механізму в Інтернеті: 
http://www.biglotteryfund-grants.org.uk:8080/grant-search/gs_001.xsql.  
 
"Великий фонд лотерей щодобово видає близько 2 млн фунтів коштів, одержа-
них від лотерей на благі справи, що означає те, що якщо додати сюди кошти, які 
передаються іншими організаціями, які розподіляють кошти від лотерей, то 
вийде, що по всій Великій Британії будь-який її мешканець знаходиться в радіусі 
пари міль від проекту, який фінансується від лотерей"80. 
 
Приклад. Фонд "Молоді люди" – охоплення81  
 
Призначений для території: Уельс  
Загальна сума: 6,2 млн фунтів; максимальна сума індивідуального гранта:  
300000 фунтів.  
Проекти повинні фокусуватися на молодих людях віком від 10 до 19 років, яким 
загрожує небезпека бути незадіяними чи маргіналізованими; особливо це стосу-
ється молоді з найбідніших кварталів. Молоді люди повинні втягуватися в конс-
труктивну діяльність в якості профілактики; їх необхідно задіяти, захопити і яки-
мось чином перекинути "містки" в їх квартали.  
 
Процес проходження заявки. Двохетапний процес, при цьому перша фаза завер-
шується поданням пропозицій за формою, яка використовується у Фонді для ви-
значення пропозицій, які були б цікаві для фінансування. На даному етапі розгля-
ду Фонд перевіряє таке: (1) те, що Фонд може фінансувати дану організацію, (2) 
дана пропозиція спрямована на виконання щонайменше двох цілей Фонду "Мо-
лоді люди", (3) проект фокусується на молодих людях у рамках цільової групи 
віком 10-19 років, (4) організація має гарний план того, як втягнути молодь у цей 
проект, (5) залучення до роботи проекту молодих людей, які входять до групи 
ризику або які вже маргіналізовані, (6) проект спрямований на допомогу найбід-
нішим верствам населення, (7) проект доповнює місцеві зусилля з вирішення 
проблеми, заповнює ті ніші, які були упущені при плануванні існуючого надання 
послуг, (8) проект займається профілактикою та/або охопленням і спробами при-
пинити негативні явища, (9) до пропозиції додається рекомендація, підписана 
незалежною особою82.  
 
Фонд розглядає загальну пропозицію протягом 10 робочих днів. У разі якщо на-

                                                           
80 http://www.biglotteryfund.org.uk/index/about.htm.  
81 http://www.biglotteryfund.org.uk/prog_ypf_reaching_out?fromsearch=-wal.  
82 Хтось, хто знає цю організацію не менше року, хто готовий розповісти про її роботу і при 
цьому має достатню кваліфікацію, щоб судити про даний проект (у даному проекті – учи-
тель, соціальний працівник, професіонал у галузі роботи з дітьми, службовець поліції).  
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дання фінансування є вірогідним, кандидату висилається повна форма подання 
заявки. Якщо ж ні, Фонд пояснює, чому пропозицію відхилено.  
 
Повна форма заявки висилається кандидату разом із деякими питаннями, на які вже 
частково були отримані відповіді. Додаткова інформація може бути запитана, на-
приклад, по ресурсах, які вже є в розпорядженні заявника для даного проекту. Якщо 
даний проект здається великим і складним, заявнику пропонується надіслати окре-
мий план проекту разом із заявкою, в якому необхідно продемонструвати те, як кан-
дидат збирається проводити зміни, пов’язані з одержанням фінансування (наймання 
нових співпрацівників, управління додатковими коштами, створення нових напрямів 
в роботі тощо). Кандидат також повинен зазначити, як він збирається вирішувати 
проблеми, які виникнуть через 3 роки, коли фінансування закінчиться (це фінансу-
вання розраховане на термін до трьох років), а також те, як цей проект буде прино-
сити користь після завершення фінансування із коштів, одержаних від лотерей.  
 
Для того, щоб ухвалити остаточне рішення, Фонд повинен оцінити: наскільки 
результати проекту задовольнять цілі Фонду "Молоді люди", чи є необхідність у 
запропонованих результатах проекту, і наскільки вдало кандидат здатний добити-
ся досягнення цих результатів.  
 
Часовий фактор. Після подання заяви і до ухвалення остаточного рішення, як 
правило, минає близько п’яти місяців. Кандидат буде поінформований протягом 
10 робочих днів після засідання комітету.  
 
B. ХОРВАТІЯ  
 
У Хорватії також працює система фінансування ОГС із коштів, одержуваних від 
лотерей, законодавча основа якої була закладена Законом "Про доходи від граль-
ного бізнесу і тоталізаторів та лотерей" (2002 рік).  
 
Доходи від грального бізнесу використовуються у країні для фінансування розвит-
ку громадянського суспільства. Як уже згадувалося вище, Закон від 2002 року 
створив матеріальну базу для заснування Національного фонду. Згідно із законом 
50% коштів, які надходять від грального бізнесу, асигнуються на потреби хор-
ватських організацій громадянського суспільства.  
 
Щорічно уряд ухвалює "Постанову про критерії розподілу коштів, одержаних від 
лотерей"83. Відповідно до Постанови вищезгадані 50% від прибутку лотерей, пе-
редані ОГС, розподіляються за такими напрямами:  
• 30,5% – спорт;  
• 8% – боротьба з наркотиками та іншими типами залежності; 
• 4% – громадська і гуманітарна діяльність; 
• 28% – проблеми й потреби людей з фізичними хворобами; 
• 6,5% – розвиток технічної культури;  
                                                           
83 "Офіційна газета", 18/2007. 



Як запровадити європейські стандарти? 

УНЦПД   223 

• 5% – розвиток культури;  
• 3,5% – позаінституційна освіта та виховання дітей і молоді;  
• 14,5% – розвиток громадянського суспільства. 
 
Кошти розподіляються через відповідальні міністерства, зазначені в Постанові. 
96,55% від 14,5%, які спрямовуються на фінансування розвитку громадянського 
суспільства, надаються через урядовий Департамент з роботи з НУО Національ-
ному фонду, який потім розподіляє кошти на програму "Наш внесок у суспільст-
во". Решта 3,45% розподіляються через Міністерство закордонних справ і євро-
пейської інтеграції на програми міжнародної співпраці. 
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