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Найпоширенішими формами забезпечення 
групових інтересів громадян у нашому суспільс-
тві є самоврядні громадські організації. Це, на-
самперед, добровільні об’єднання громадян, що 
виникають внаслідок їх вільного волевиявлення 
на основі спільних інтересів і цілей. Добровіль-
ність – це основний принцип існування і діяль-
ності таких організацій. 

У радянському суспільстві не таким широ-
ким спектром були представлені громадські ор-
ганізації, як зараз. Наймасовішими, найактивні-
шими були профспілки. Вони представляли еко-
логічні та матеріальні інтереси громадян, а та-
кож здійснювали захист цих інтересів. Сьогодні 
ми маємо дуже багато громадських організацій 
із самими різноманітними сферами діяльності. 

Розвиток суспільства невпинно продукує 
нові форми як груп інтересів, так і політичних 
партій, соціальних рухів, інших суспільних 
утворень. І вони повсякчасно вимагають нового, 
скрупульозного аналізу. Важливу роль у цьому 
відіграють дослідження цих нових явищ, а та-
кож досвід різних методологічних шкіл. Однак у 
пострадянських країнах, і зокрема в Україні, 
такий досвід досить обмежений [1]. 

Дуже важливо з’ясувати на даному етапі на-
шого розвитку сутність таких самоврядних гро-
мадських організацій, їх взаємодію з владою, їх 
роль у розвитку громадського суспільства як 
“співтовариства зрілих громадян, котрі самі спі-
льно визначають свою долю” [2]. 

Особлива роль таких об’єднань у консоліда-
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ції громадського суспільства випливає з їх біль-
шої наближеності до реальних інтересів грома-
дян, розуміння цих інтересів, вміння без амбіцій 
взаємодіяти з владою, зокрема органами місце-
вого самоврядування. Вони конструктивно пра-
цюють на вирішення конкретних практичних 
питань у сфері своєї діяльності, на відміну від 
багатьох партій і рухів. І конкретні, позитивні 
результати роботи багатьох таких громадських 
об’єднань ми на сьогодні вже маємо. 

Оскільки кожне громадське об’єднання не 
тільки працює в конкретній сфері, а ще й має 
представницький мандат від тих людей, інтереси 
яких воно захищає, то таке об’єднання виступає 
ще і як організуюча ланка, яка допомагає офор-
мити ці інтереси, і як функціональний представ-
ник цієї групи інтересів перед владою [3]. 

Краща половина людства представлена 
більш ніж половиною населення (55% жінок). 
72% громадян України становлять українці, 24% 
– росіяни, 4% – інші національності. Сьогодні 
створено десятки жіночих організацій, націона-
льних, існує багато конфесій, інших організацій. 

Головною відзнакою релігійного життя в 
Україні (у нашому місті також) є стрімке зрос-
тання різноманітних конфесій і культів. Тепер їх 
кількість доходить до ста. Серед них є зовсім 
екзотичні – мормони або кришнаїти. Загальна 
чисельність релігійних громад в усіх конфесіях 
зросла до 20 тисяч [4]. 

Зараз громадськість займає все більш актив-
ну позицію у сфері культурного життя. Виникає 
безліч товариств, об’єднань, фондів, які ставлять 
за мету відродження національних культурних 
традицій. 

Інтереси громадян: соціальні, статеві, куль-
турні, професійні, духовні, екологічні та інші – 
відстоюють саме громадські об’єднання. Власне, 
для цього вони і створюються. Вони працюють у 
нормативному полі чинних законодавчих актів. 

“Об’єднання, зокрема етнічні, релігійні, про-
фесійні, робітничі і локальні організації, станов-
лять ту структуру громадського суспільства, з 
якою може постати правова держава”, – говорив 
А. Токвіль [5]. 

Громадські об’єднання прагнуть домогтися 
покращення умов праці і побуту, припинити 
руйнування навколишнього середовища, зміни-
ти ставлення до себе з боку влади і суспільства, 
припинити порушення прав людини, згубні дії 
влади, обмежити великі концерни. Вони нагля-
дають за діяльністю уряду, беруть участь у фор-

муванні громадської думки, виявляють вплив на 
різні аспекти життя суспільства [6]. 

Ставлення до України як до незалежної де-
мократичної держави супроводжується збіль-
шенням кількості політичних партій, релігійних 
організацій, громадських об’єднань. Останні на 
цей час представляють дуже широкий спектр 
інтересів та напрямків, по яких відбувається 
створення організацій. Діапазон цей настільки 
широкий, що важко знайти незаповнену “нішу”. 

Закон України “Про об’єднання громадян” та 
Закон України “Про політичні партії” достатньо 
демократичні і дозволяють реалізувати природ-
не бажання кожної людини “знайти себе”. Слід 
зазначити, що бажаючих об’єднатися за інте-
ресами набагато більше, ніж за політичними 
поглядами. Історично об’єднання людей за інте-
ресами спочатку відбувалося за професійними 
ознаками (тобто цеховий принцип об’єднання). 
Чоботарі, ковалі, кравці тощо. Але якщо об’єд-
нання за професіями приводило до розподілу 
праці, підвищення її виробництва, то об’єднання 
за інтересами дало поштовх до розвитку громад-
ської думки, духовного світу людини. 

“Товариство друзів музики”, “Товариство 
любителів словесності”, “Товариство захисту 
тварин”, “Товариство Червоного Хреста і Черво-
ного Півмісяця”. У цих старомодних назвах ясно 
проглядаються просвітницькі й гуманістичні 
цілі. Найбільш яскраво була визначена благодій-
на діяльність. Нині відомі усьому світові спор-
тивні клуби з різних видів спорту – результат 
багаторічної діяльності громадських об’єднань 
громадян. 

Миколаївська міська рада як представниць-
кий орган місцевого самоврядування зацікавле-
на в широкій взаємодії з громадськими об’єд-
наннями громадян. Таке об’єднання дозволяє 
найбільш повно задовольнити інтереси міської 
громади. Чим більше громадських об’єднань у 
місті, тим краще буде реалізоване право грома-
дянина на участь у місцевому самоврядуванні. 

У Законі України “Про місцеве самовряду-
вання в Україні” передбачені такі поняття, як 
“загальні збори громадян”, “місцева ініціатива”, 
“громадські слухання”. Але якщо перше достат-
ньо зрозуміле, то друге і третє передбачають, що 
члени міської громади мають право ініціювати 
розгляд у міській раді питань, віднесених до її 
компетенції. 

Порядок винесення місцевої ініціативи на 
розгляд ради визначається регламентом її робо-
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ти. Місцева ініціатива, винесена на розгляд ра-
ди, підлягає обов’язковому розгляду за участю 
членів ініціативної групи. Здавалося б, все прос-
то й демократично. Але давайте змоделюємо 
таку ситуацію. Проходять загальні збори грома-
дян на будь-якому виборчому окрузі. Сьогодні 
можна заздалегідь сказати, які там будуть пору-
шені питання. Звичайно, найбільш злободенні, 
найбільш гострі, що іноді вимагають негайного 
вирішення. Сьогодні такі збори можуть перетво-
ритися на просту перепалку і взаємний обмін 
звинуваченнями між громадянами й тими, хто їх 
проводить. Вони перетворяться на звичайний 
мітинг, але питання навряд чи будуть вирішені. 
Тому закон передбачає таку процедуру, як гро-
мадські слухання. Питання повинно бути не 
просто поставлене, а професійно підготовлене 
аж до шляхів його вирішення. Недарма гово-
рять, що один нерозумний може поставити сті-
льки питань, скільки і сто розумних... 

Ось тут на перший план повинні вийти гро-
мадські організації. Саме вони, виходячи з на-
прямків своєї діяльності, збирають навколо себе 
професіоналів і зацікавлених осіб. Ці люди змо-
жуть без зайвої емоційності запропонувати шля-
хи вирішення проблеми і виступити з місцевою 
ініціативою. Це і буде ініціативна група, яка не 
тільки ставить міській раді питання, а й надає 
документ, який після розгляду депутатами буде 
обов’язковим для всіх. І це не просто бюрокра-
тична процедура, а нова форма управління місь-
ким господарством, міською інфраструктурою 
від імені міської громади. 

Закон України “Про місцеве самоврядування 
в Україні” передбачає також і систему контролю 
з боку міської громади за втіленням у життя 
місцевих ініціатив, вирішенням злободенних 
питань. Для цього проводяться зустрічі з депута-
тами, посадовими особами, на яких вони будуть 
заслухані про результати своєї діяльності. Саме 
громадські організації повинні задавати тон на 
таких слуханнях. 

Здається, що крига вже скресла. Найближ-
чою метою діяльності багатьох об’єднань є 
сприяння створенню в місті реальної муніципа-
льної влади, тобто найбільш ефективної на да-
ний момент системи управління. 

Достатньо згадати роботу громадської орга-
нізації “Муніципальна ініціатива”, яка зверну-
лась до міської громади з пропозицією щодо 
консолідації дій міської влади та міської грома-
ди з конкретної реалізації проектів розвитку 

міста, спрямованих на формування системи міс-
цевого самоврядування в місті Миколаєві. Це 
дійсно була нова ініціатива на місцевому рівні. 
Її вивчали міста інших регіонів України. Були 
проведені громадські слухання антикризової 
спрямованості впродовж цілого місяця. 

Залучались експерти, фахівці різних галузей 
міського господарства, пересічні жителі міста. 
“Час не вибирають – у ньому народжуються, 
живуть, творять та вмирають, – говорилося у 
зверненні. – Ми хочемо визначитись, як жити 
далі. Ми – патріоти і будуємо нову державу. Але 
кожна держава починається з того місця, де жи-
вуть люди, де живемо ми”. 

Ця ініціатива, дійсно, була підтримана біль-
шістю жителів міста, і ми мали конкретні, пози-
тивні результати від діяльності цієї громадської 
організації. Адже діяльність її була направлена 
на вирішення конкретної проблеми, на консолі-
дацію всіх політичних та громадських сил у міс-
ті Миколаєві. 

Конструктивна співпраця існує між міською 
владою та громадськими організаціями: “Радою 
національних об’єднань” (М. Каймаразов), орга-
нізацією ветеранів війни та праці (І.Ф. Лю-
тиков), багатьма жіночими та молодіжними ор-
ганізаціями. 

Інтелектуальний потенціал міста великий. На 
сьогодні в Миколаєві зареєстровано близько 400 
об’єднань громадян. Якщо врахувати, що ці ор-
ганізації створюються на добровільних засадах, 
то є велика кількість бажаючих працювати в тій 
чи іншій галузі. Так, у місті нараховується 55 
фізкультурно-спортивних, 45 професійних орга-
нізацій, 38 благодійних фондів та інше. Крім 
реєстрації таких об’єднань відповідно до закону, 
міська рада бачить своє завдання в координації 
їх діяльності, у наданні їм допомоги. 

 Звичайно, у сучасних умовах налагодити 
роботу громадської організації непросто. Мало 
ще вони мають пільг від держави, важко з при-
міщеннями тощо. Добровільні пожертвування є 
основним джерелом функціонування об’єднань 
громадян. 

На жаль, через недосконалість податкового 
законодавства потенційні спонсори не зацікав-
лені у проведенні благодійної діяльності. Між 
тим світовий досвід доводить, що заохочення до 
благодійної діяльності з боку держави себе оку-
пає з лишком результатами такої діяльності у 
вирішенні соціальних завдань. 

Сьогодні ми шукаємо нові підходи взаємодії 
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з громадськими організаціями. Я впевнена, що 
деяким громадським організаціям міста, врахо-
вуючи їх багатий досвід, бажання працювати, 
вже сьогодні під силу ініціювання і вирішення 
багатьох соціальних і політичних проблем місь-
кої громади. Громадські організації можуть ста-
ти генераторами ідей. Активна робота громадсь-
ких організацій, плідна взаємодія міської влади з 
ними – один із способів реалізації закріпленого 
в Конституції права територіальної громади на 
самоврядування.  

Самоорганізація громадян є найважливішою 
передумовою формування і ознакою сформова-
ності громадського суспільства. Як вважають 
дослідники, принциповою ознакою, за якою мож-
на судити про можливості розвитку громадсько-
го суспільства в тій чи іншій країні, є спромож-
ність її населення до самоорганізації [7]. 

Час потребує сьогодні нових ініціатив, нових 
рішень, ефективних моделей взаємодії владних 
та громадських структур. І таке співробітництво 
нам сьогодні дуже потрібне. 
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