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СУЧаСні ТеоРеТиЧні Та ПРакТиЧні аСПекТи ПРоцеСУ оРганіЗації 
ФінанСУВання Соціально ВаЖлиВиХ ПРоекТіВ на оСноВі ФандРейЗингУ

У статті досліджується сутність поняття «фандрейзинг», яке набуло поширення останнім часом в Україні, але активно використовується у сві-
товій практиці і дозволяє вирішувати низку соціальних проблем як на рівні регіону, так і на рівні держави. однак, через складну фінансово-
економічну ситуацію у державі, відсутність досвіду створення і реалізації соціальних проектів, ринкових інституцій, законодавчого забезпе-
чення, велику кількість шахрайств у цій сфері та пасивність держави тощо, виникає необхідність у постійному пошуку сучасних методів та 
інструментів управління, які дозволять створювати передумови для реалізації соціально важливих проектів. Досвід Великобританії цьому є 
прикладом, коли держава, приватний сектор та сфера культури об’єдналися і домоглися того, що обсяги фінансування із 1976 року до цього 
часу зросли у 233 рази. У США саме за допомогою фандрейзингу у сфері медицини існує успішний досвід реалізації проектів, який дозволяє 
вирішувати велику кількість проблем суспільства. Незважаючи на результати соціологічних опитувань в Україні, які засвідчують падіння до-
віри до благодійності, ми все ж таки вважаємо, що на сучасному етапі без благодійності неможливо вирішити соціально важливі проблеми 
(фінансування проектів для людей з обмеженими можливостями, будинків престарілих, хворих на невиліковні хвороби тощо ). Впроваджен-
ня досвіду фандрейзингу є важливим і для органів місцевого самоврядування, які відповідають за вирішення соціальних проблем у регіоні  
і в умовах світової фінансової кризи змушені постійно шукати альтернативні джерела фінансування соціальних проектів. Лише формуючи парт-
нерські відносини між приватним сектором, місцевими органами самоврядування і місцевим суспільством, можливо створити передумови для 
соціально-економічного розвитку регіону.
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СоВРеМенные ТеоРеТиЧеСкие и ПРакТиЧеСкие аСПекТы ПРоцеССа оРганиЗации ФинанСиРоВания  
Социально ВаЖныХ ПРоекТоВ на оСноВе ФандРейЗинга

В статье исследуется суть понятия «фандрейзинг», которое получило распространение в последнее время в Украине, но активно использу-
ется в мировой практике и позволяет решать ряд социальных проблем как на уровне региона, так и государства. Но вследствие сложной 
финансово-экономической ситуации в государстве, отсутствия опыта создания и реализации социальных проектов, рыночных институтов, 
законодательного обеспечения, значительного количества мошенничеств в этой сфере и пассивности государства и т. д., возникает необхо-
димость в постоянном поиске современных методов и инструментов управления, которые позволяли бы создавать предпосылки для реали-
зации социально важных проектов. опыт Великобритании является одним из наиболее успешных, когда государство, частный сектор и сфера 
культуры объединились и добились того, что объемы финансирования с 1976 года до нашего времени выросли в 233 раза. В США именно с  по-
мощью фандрейзинга в сфере медицины существует успешный опыт реализации проектов, который позволяет решать большое количество 
проблем общества. Несмотря на результаты социологических опросов в Украине, которые свидетельствуют о падении доверия к благотвори-
тельности, мы все же считаем, что на современном этапе без благотворительности невозможно решить социально важные проблемы (финан-
сирование проектов для людей с ограниченными возможностями, домов престарелых, больных неизлечимыми болезни и других). Внедрение 
опыта фандрейзинга важно и для органов местного самоуправления, которые отвечают за решение социальных проблем в регионе и  в усло-
виях мирового финансового кризиса вынуждены постоянно искать альтернативные источники финансирования социальных проектов. только 
формируя партнерские отношения между частным сектором, местными органами самоуправления и местным обществом, возможно создать 
предпосылки для социально-экономического развития региона.
Ключевые слова: фандрейзинг, благотворительность, спонсорство, помощь, грантовая помощь, проект, местное самоуправление, регион
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MODERN THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE PROCESS OF ORGANISATION OF FINANCING OF SOCIALLY IMPORTANT 
PROjECTS ON THE BASIS OF FUNDRAISING

the article studies the essence of the fundraising notion, which has become popular in Ukraine and is actively used in the world practice and allows 
solution of a number of social problems both at the level of the region and state. however, due to a complex financial and economic situation in the 
state, absence of experience of development and realisation of social projects, market institutions, legislative provision, significant number of fraud in 
this sphere, inactivity of the state etc., there is a necessity in a permanent search for modern methods and tools of management, which would allow 
creation of prerequisites for realisation of socially important projects. Experience of Great Britain is one of the most successful, when the state, private 
sector and the sphere of culture united and achieved the result when volumes of financing since 1976 until now have increased in 233 times. there is 
successful experience of medical projects realisation with the help of fundraising, which allows solution of a big number of social problems. In spite 
of the results of sociological polls in Ukraine, which testify to reduction of trust to charity, the article states that today it is impossible to solve socially 
important problems without charity (financing projects for disabled, old people homes, incurable patients, etc.). Implementation of the fundraising 
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Вступ. В ринкових умовах господарювання роль і зна-
чення соціальної складової управління не зменшується, 
а навпаки зростає. Зокрема, для України дана проблема 
особливо актуальна через існування досвіду державного 
соціального управління, яке відбувалося централізовано 
і згідно з вимогами законодавства. Проте зі зміною систе-
ми господарювання виникла необхідність у пошуку нових 
шляхів вирішення соціальних проблем на регіональному 
рівні не тільки шляхом державного управління, але і вико-
ристання світового досвіду та потенціалу молодих науков-
ців через реалізацію грантових програм різних міжнарод-
них організацій та органів місцевого самоврядування. 

особливість грантового механізму – можливість зна-
ходити й інвестувати в найбільш ефективні розв’язання ак-
туальних проблем. Завдяки грантам бізнес починає підтри-
мувати ті сектори, яким довіряють цільові групи набувачів 
благодійної допомоги, але які найчастіше залишаються 
без уваги та підтримки бізнесу. Спрямування благодійних 
коштів у соціальні проекти недержавних організацій та 
закладів можна розглядати як соціальні інвестиції, котрі 
дозволяють розвивати людські ресурси, створювати нові 
послуги, відкривати додаткові робочі місця, поліпшувати 
умови життя населення. В даному випадку відсутність ме-
ханізму взаємодії між органами місцевого самоврядування 
і молодими науковцями обумовлює необхідність пошуку 
сучасних технологій при вирішенні проблем соціальної 
сфери. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. Висвіт-
ленням поняття «фандрайзинг» займалися о. Аксенова,  
Л. Лунева, Б. Станшків, А. Соколова, В. Снігульська, о. чер-
нявська, о. Шнирков та інші.

однак, на наш погляд, дана проблема через свою но-
визну не в повній мірі розкрита і досліджена, тому потре-
бує подальшого дослідження.

Метою статті є дослідження теоретичних і практичних 
аспектів процесу організації фінансування соціально важ-
ливих проектів регіонів на основі аналізу світового досвіду 
фандрейзингу і можливості його застосування в Україні.

Виклад основного матеріалу. Нині у світі існує досить 
значна кількість організацій, фондів і установ, які мають 
значні фінансові ресурси і готові надати фінансову допомо-
гу установам та організаціям, які потребують цих ресурсів 
на реалізацію проектів високої суспільної значимості. Про-
цесом, здатним поєднати інтереси обох сторін, започатку-
вати між ними партнерські стосунки є фандрайзинг. Слово 
«фандрайзинг» походить від англійського «fundraising» — 
залучення ресурсів, коштів [9]. У сучасній українській мові 

існує два варіанти написання і, відповідно, вимови цього 
слова – «фандрейзинг» і «фандрайзинг». його сутність по-
лягає у тому, щоб мобілізувати всі необхідні ресурси для 
реалізації соціально значущих проектів на різних засадах 
із різних джерел фінансування. 

У закордонній і вітчизняній літературі, присвяченій 
проблемам неприбуткових організацій, це поняття вико-
ристовується у двох сенсах – широкому й вузькому. У ши-
рокому змісті слова фандрейзинг означає процес залучен-
ня матеріальних ресурсів, необхідних для реалізації соці-
альних ініціатив. У вузькому значенні – це система взаємо-
залежних заходів, спрямованих на залучення фінансів для 
вирішення соціальних проблем. Як бачимо, фандрейзинг 
у вузькому сенсі слова має на увазі одержання допомоги 
від спонсора тільки грошима, а фандрейзинг, як широке 
поняття, містить у собі також пошук товарів, послуг, примі-
щень, техніки та ін [5]. однак існує і низка інших визначень 
поняття «фандрейзинг», зокрема: 

комплексна система заходів, що забезпечують по- �
шук фінансових та матеріальних засобів, необхідних 
для реалізації проектів (о. І. Шнирков, І. о. мінгазут-
дінов) [10, c. 25];
добровільна мобілізація внутрішніх та залучення  �
зовнішніх ресурсів для безкорисного здійснення 
суспільно важливої діяльності (В. о. Снігульська)  
[6, c. 102];
пошук ресурсів (людей, устаткування, інформації,  �
часу, грошей та ін) для реалізації проектів та / або 
підтримання існування організації (Вікіпедія);
мистецтво залучення коштів приватних осіб чи бла- �
годійних організацій, які надають фінансові ресурси 
у вигляді грантів (Партнерство громад фундація 
«Україна-США» (USAID));
процес збору коштів та інших ресурсів, які викорис- �
товуються, в основному, для реалізації соціально 
значимих програм (центральноукраїнський регіо-
нальний навчальний центр).

таким чином, на сучасному етапі під цим процесом 
розуміють мистецтво залучати фінансові та матеріальні ре-
сурси на добровільних засадах для задоволення суспільно 
необхідних потреб або вирішення життєвоскладних си-
туацій у певній громаді, суспільстві. Водночас, необхідно 
зазначити, що саме це мистецтво водночас виступає інди-
катором не тільки якості життя певного суспільства, але 
і рівня його розвитку. Нині обмежуючими факторами не 
тільки благодійності, але і фандрейзингу в Україні є низка 
факторів:

experience is also important for the bodies of local self-governance, which are responsible for solution of social problems in the region, and, under 
conditions of the world financial crisis, are forced to permanently search for alternative sources of financing social projects. Only formation of partner 
relations between the private sector, local bodies of self-governance and local society could create prerequisites for socio-economic development of 
a region.
key words: fundraising, charity, sponsorship, assistance, grant, project, local self-governance, region
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1) використання «примусової благодійної допомоги» 
у  державних закладах освіти, медицини тощо;

2) відсутність податкових стимулів;
3) велика кількість шахраїв і шахрайських схем;
4) відсутність єдиного інформаційного центру, який  би 

мав всю інформацію про благодійні організації та їх 
представників, перевіряв законність їх існування, 
надавав юридичну допомогу тощо;

5) низький рівень юридичної і економічної культури 
населення тощо;

6) «нецільове» використання благодійних коштів та 
відсутність міри покарання за це;

7) фінустанови майже ніколи не попереджають людей, 
які збираються відкрити благодійний рахунок, що 
згідно із законодавством кошти, які спрямовувати-
муться на нього, вважаються нецільовими й підляга-
ють оподаткуванню, до цього додається ще й комісія 
самого банку тощо. 

ці всі фактори призвели до того, що у 2012 році за 
результатами дослідження рівня розвитку приватної бла-
годійності у світі, яке щороку проводить авторитетна бри-
танська організація Charities Aid Foundation, Україна посіла 
111-те місце, на шість позицій нижче порівняно з 2011-м 
роком. Соціологи фіксують в українському суспільстві стій-
ку недовіру та загальне нерозуміння сенсу доброчинності, 
особливо поміж людей, яким за 35 [11]. тоді як у 2010 р. Єв-
ропейський центр фундацій у Брюсселі, що об’єднує близь-
ко 400 найбільших європейських фондів, уперше спробу-
вав зібрати офіційні дані країн – членів ЄС про кількість 
фондів, які працюють у регіоні, та про обсяг щорічних сум, 
які вони виділяють на реалізацію своїх програм. Результати 
приголомшили. На сьогодні в Європі: 

зареєстровані й активно працюють понад 110 тис.  �
благодійних фондів; 
у них трудиться в середньому від 750 тис. до  �
1  млн  людей (пряме працевлаштування); 
щорічно фонди виділяють на свої програми близько  �
100 млрд євро [3]. 

За результатами опитування фонду «Демократичні іні-
ціативи» імені Кучеріва спільно із соціологічною службою 
центру Разумкова, у грудні 2012-го виявили наступні тен-
денції:

1) з 15 тис. офіційно зареєстрованих у нас благодійних 
організацій реально працює щонайбільше 2 тис., 
тобто 15%;

2) лише 21 % українців підтримали доброчинну ді-
яльність організацій, і з них 6 % основним мотивом 
своєї участі в благодійності назвали довіру до благо-
дійних організацій;

3) структура основних інструментів благодійності 
в  Україні така: 

43% – фінансовий внесок через благодійні скарбнички, 
21 % – купівля товару, частина грошей від якої спрямову-
ється на доброчинність, 16 % – участь у благодійних акціях, 
організованих компанією – роботодавцем; 9% – банківське 
переведення – пожертвування; 6 % – купівля квитка на бла-
годійний концерт, 5 % – благодійне sms, 2 % – купівля бла-

годійної листівки; 11 % – волонтерство [3]. Зокрема, майже 
не розвивається, приміром, така популярна та ефективна 
технологія доброчинності у світі, як sms-переказ коштів. Як 
зазначають представники мобільних операторів, від будь-
якого повідом лення, навіть якщо воно благодійне, 20% 
спрямовується на ПДВ, 7,5% – збір до Пенсійного фонду. 
таким чином, з умовної 1 грн, перерахованої людиною на 
доброчинність, до кінцевого адресата дійде щонайбільше 
45 к. [1].

отже, на сучасному етапі є актуальним впровадження 
фандрейзингу. Наприклад, у закордонних лікарнях США, 
Німеччини, Великобританії існують відділи з фандрейзин-
гу, які професійно і постійно займаються пошуком необ-
хідних ресурсів для медичних закладів. ці фандрейзингові 
кампанії базуються на стратегії розвитку закладу і мають як 
короткострокові програми залучення коштів на нагальні 
проблеми, так і довгострокові, спрямовані на системні змі-
ни. Зокрема, в Україні вітчизняні медичні заклади також по-
чинають апробовувати та впроваджувати подібний досвід. 
тільки в українському випадку роль фандрейзингових від-
ділів починають відігравати опікунські ради – органи, ство-
рені при лікарнях з числа поважних представників грома-
ди (журналісти, громадські та релігійні діячі, представники 
місцевої влади тощо), які допомагають лікарні у пошуках 
ресурсів. такий підхід було запропоновано міжнародним 
благодійним фондом «Україна 3000», коли створення опі-
кунської ради стало необхідною умовою для тих лікарень, 
які бажали отримувати від Фонду благодійну допомогу [2].

Саме з допомогою фандрейзингу можливо вирішити 
низку наступних завдань, як засвідчила практика (рис. 1). 

ці завдання можливо вирішити шляхом здійснення на-
ступних етапів, а саме: 

Перший етап – визначення потреб. На цьому етапі 
проводиться визначення та з’ясування проблем та потреб 
розвитку організації, формулюється їх актуальність та не-
відкладність, визначаються шляхи вирішення проблем, 
очікувані результати та необхідні витрати (ресурси).

На другому етапі – етапі пошуку джерел ресурсів 
(табл.1), розробляється стратегія фандрайзингу, прово-
диться аналіз джерел коштів (донорів), визначається їх по-
тенціал та інтереси, через направлення до обраного фонду, 
організації листа-запита вивчається можливість підтримки 
ідеї.

третій етап – звернення до донора. цей етап перед-
бачає підготовку та направлення заявки до відповідного 
фонду чи організації.

четвертий етап – аналіз результатів. На цьому етапі 
проводиться аналіз та оцінюється проведена робота, над-
силається подяка донору, з урахуванням отриманого до-
свіду планується майбутнє звернення. 

таким чином, відбувається формування майбутнього 
соціального проекту, який повинен мати мету, термін, дже-
рела фінансування і виконавця. Для України досвід вико-
ристання фандрайзингу важливий не тільки для вирішення 
нагальних проблем, але і розв’язання соціальних проблем 
регіонів, а саме у сфері освіти, охорони здоров’я, культу-
ри тощо. Нині найбільш ефективний досвід використання 
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фандрайзингу в культурі демонструє Великобританія, яка 
досягнула цього завдяки ефективній і скоординованій ді-
яльності трьох складових – держави, сфери культури і при-
ватного сектора. Дана модель є більш цікавою для України, 

тому що як у Великобританії, так і Росії, Україні, Білорусії 
передбачається значна державна підтримка культури. Для 
фінансування цієї сфери використовуються не тільки дер-
жавні кошти, але і власні кошти. останніми роками відзна-

Таблиця 1
Розподіл можливих видів ресурсів за різними категоріями донорів [9]

донор Види ресурсів

Партнерські НПо

фінансові (внесок в співфінансування партнерських проектів і приватні пожертвування співробітників як 
фізичних осіб), матеріальні (приміщення, транспорт, обладнання), інформаційні (знання, методики, техноло-
гії), комунікаційні (зв’язку, контакти, партнерства), людські (робочі руки, професійні послуги фахівців, різна 
кількість добровольців, здатних виконувати різні функції), символічні (ефект суспільної підтримки, здатність 
об’єднувати різних людей однією ідеєю)

Населення

фінансові (приватні пожертвування), матеріальні (приміщення, транспорт, обладнання, що знаходяться 
в  приватній власності і надаються на безоплатній або пільговій основі), інформаційні (ідеї, знання, мето-
дики, технології), комунікаційні (зв’язку, контакти, партнерства), людські (робочі руки, професійні послуги 
фахівців, добровольці) символічні (ефект громадської підтримки)

Комерційні 
компанії

фінансові (корпоративні благодійні пожертвування і приватні пожертвування співробітників), матеріальні 
(приміщення, транспорт, обладнання, що знаходяться у комерційній власності та надаються на безоплатній 
або пільговій основі), інформаційні (ідеї, знання, методики, технології, консультації в питаннях вибудовуван-
ня взаємин з іншими компаніями), комунікаційні (зв’язок, контакти, партнерства, в тому числі з іншими ко-
мерційними компаніями та органами влади), людські (професійні послуги фахівців), символічні (підтримка 
впливових компаній і людей)

органи влади

фінансові (фінансування витрат на виконання державного соціального замовлення та діяльності в рамках 
виконання частини цільової програми та приватні пожертвування співробітників), матеріальні (приміщен-
ня, транспорт, обладнання, що знаходяться в державній/муніципальної власності та надаються на безоплат-
ній або пільговій основі), інформаційні (ідеї, знання, методики, технології, консультації в питаннях вибудо-
вування взаємин з іншими органами влади та комерційними компаніями), комунікаційні (зв’язку, контакти, 
партнерства, в тому числі з іншими комерційними компаніями та органами влади), людські (професійні 
послуги фахівців), символічні (підтримка впливових держструктур і окремих людей)

Благодійні 
організації

фінансові (фінансування проектів і приватні пожертвування співробітників), інформаційні (ідеї, знання, ме-
тодики, технології, консультації в питаннях вибудовування взаємин з іншими благодійними організаціями), 
комунікаційні (зв’язку, контакти, партнерства, в тому числі з іншими благодійними організаціями та НПо), 
людські (професійні послуги фахівців), символічні (підтримка впливових благодійних організацій)

Збір нових ідей для майбутніх 
програм розвитку організації, 

регіону тощо

Інформування та просвітництво громадськості 
щодо проблем, які вирішуються

Залучення ресурсів для реалізації 
програм розвитку організації, 

регіону тощо

Основні завдання 
фандрайзингу

Підвищення іміджу організації та зміцнення 
довіри громадськості до неї

Рис. 1. Основні завдання фандрайзингу [1]
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чається тенденція до зростання фінансування за рахунок 
приватних коштів, незважаючи, що останніми роками кри-
терії виділяння грантів і бюджетних коштів значно зроста-
ють. Успішність саме Великобританії у сфері фандрайзингу 
засвідчує те, що з 1976 роки обсяги спонсорських коштів 
у  фінансуванні культури виросли в 233 рази [7].

тому ми пропонуємо використовувати такий підхід 
на рівні місцевого самоврядування шляхом поєднання 
фандрейзингу і Всеукраїнського конкурсу проектів. Ідея 
Все українського Конкурсу проектів та програм розвитку 
місцевого самоврядування полягає у тому, щоб надати ор-
ганам місцевого самоврядування можливість реалізувати 
плани, по-перше, щодо подолання тих проблем територі-
альних громад, які вони без сторонньої фінансової допо-
моги вирішити не мають змоги, по-друге, сприяти втілен-
ню у життя місцевих ініціатив і програм, спрямованих на 
соціально-економічний розвиток територій.

механізм такої допомоги полягає у наступному: місце-
ві ради розробляють проект, спрямований на вирішення 
конкретної проблеми чи на розвиток певної конкретної 
галузі місцевого господарства; далі цей проект подається 
на розгляд компетентного журі, яке після його ретельно-
го аналізу і обговорення приймає рішення про те, чи вар-
то державі підтримувати реалізацію цього задуму. У разі, 
якщо рішення позитивне, кошти на часткове фінансуван-
ня (частину фінансування мають взяти на себе відповідні 
ради) закладаються до Державного бюджету, і після його 
затвердження у вигляді цільової субвенції спрямовуються 
до відповідної місцевої ради, за умов її співфінансування.

У табл. 2 узагальнені категорії учасників та максималь-
ні розміри грантів, які надає Державний фонд сприяння 
місцевому самоврядуванню в Україні.

На Полтавщині вже мають Шишацька селищна рада 
(«Розвиток зеленого туризму як інноваційний механізм ви-
користання ресурсів»), Решетилівська селищна рада («Удо-
сконалення рекреаційної інфраструктури селища Решети-
лівка»), Решетилівська районна рада («Інноваційна модель 
запровадження соціальної реабілітації дітей-інвалідів 

Решетилівського району»), Лубенська міська рада («Ство-
рення центру соціально-психологічної реабілітації дітей 
для ліквідації дитячої безпритульності і бездоглядності»), 
Лубенська районна рада («організація системи сприяння 
в прокладенні та відновленні мережі водопостачання»), 
Диканська районна рада («Удосконалення рекреаційної 
інфраструктури регіонального ландшафтного парку»), чу-
тівська районна рада («Інформаційне забезпечення орга-
нів місцевого самоврядування та жителів територіальної 
громади району»), Комсомольська міська рада («Розробка 
ефективних систем менеджменту якості в органах місце-
вого самоврядування на основі міжнародного стандарту 
ISO 9001-2000», «Створення сучасної інноваційної моделі 
надання якісних медичних послуг населенню», «Комсо-
мольська майстерня муніципального управління») та інші, 
про що свідчать перемоги ї проектів та програм у конкурсі 
Фонду. У Полтавській області у 2010 році започаткований 
обласний конкурс проектів розвитку територіальних гро-
мад, заснований обласною радою з метою підвищення ак-
тивності територіальних громад у розв’язанні актуальних 
питань їхньої життєдіяльності, поширення досвіду, набуто-
го у процесі реалізації проектів.

Учасниками конкурсу є сільські, селищні ради, міські 
ради міст районного значення та районні ради Полтав-
ської області. Переможців визначають у трьох категоріях: 
I категорія – проекти сільських рад, II категорія – проекти 
селищних рад та міських рад міст районного значення,  
III категорія – проекти районних рад. З обласного бюдже-
ту для проекту І категорії виділяється 25 тис. грн, для про-
екту ІІ категорії – 37, 5 тис. грн, для проекту ІІІ категорії –  
50 тис. грн. 

основною умовою участі у конкурсі є розробка про-
екту для вирішення нагальних проблем окремої територі-
альної громади. таким чином, ми вважаємо, що можливо 
вирішити низку нагальних соціальних проблем регіонів та 
зацікавити громаду у розбудові своєї території.

За інформацією голови Полтавської обласної ради 
І. м. момотом, у 2010 року серед 14 поданих на обласний 

Таблиця 2
Категорії учасників та максимальний розмір грантів

№ категорії учасників Максимальний розмір 
гранту опис проекту

1 1-а категорія до 100 000 грн проекти (програми) органів місцевого самоврядування сіл, селищ.

2 2-а категорія до 200 000 грн
проекти (програми) органів місцевого самоврядування міст, районів, 
районів у містах з населенням до 50 тис. жителів.

3 3-я категорія до 500 000 грн
проекти (програми) органів місцевого самоврядування міст, районів, 
районів у містах з населенням від 50 тис. до 100 тис. жителів

4 4-а категорія до 1 000 000 грн
проекти (програми) органів місцевого самоврядування міст, районів, 
районів у містах з населенням понад 100 тис. жителів.

5 5-а категорія до 1 500 000 грн
проекти (програми) органів місцевого самоврядування міст з 
населенням понад 1 млн. жителів, областей, Автономної Республіки 
Крим.
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конкурс проектів переможцями стали територіальні гро-
мади з 6 районів. Загальна сума співфінансування заходів 
проектів із обласного бюджету склала 269 тис. грн. 

У 2011 році переможцями конкурсу проектів розвитку 
територіальних громад Полтавської області cеред 19  по-
даних на конкурс проектів, було визначено 17 проектів-
переможців. Загальна вартість проектів, реалізованих 
у  2011 році, становить 1,6 млн грн. У тому числі співфінан-
сування: з обласного бюджету – 535,41 тис. грн (33 %), з міс-
цевих бюджетів – 480,1 тис. грн (30 %), кошти організацій-
партнерів – 603, 5 тис. грн (37 %). У 2012 році на конкурс 
подано 52 проектів. Переможцями конкурсу стали 40 про-
ектів, які були рекомендовані до розгляду Радою конкурсу. 
Фінансування з обласного бюджету складе 1,2 млн грн.

У 2013 році на конкурс надійшло 73 проекти із 23 ра-
йонів області від районних, міських, селищних і сільських 
рад. Більшість із них спрямовані на впровадження енерго-
зберігаючих технологій на об’єктах соціальної сфери. Ре-
шта стосуються ремонту (реконструкції) будинків культури, 

будівництва (реконструкції) вуличного освітлення, систем 
водопостачання та водовідведення в населених пунктах. 
Найбільшу активність у конкурсі 2013 року виявили органи 
місцевого самоврядування Лохвицького району – 13  про-
ектів, чорнухинського району – 10 проектів, Козельщин-
ського району – 7 проектів. За рішенням ради конкурсу, пе-
реможцями обласного конкурсу проектів розвитку терито-
ріальних громад Полтавської області 2013  року визнані усі 
73 проекти. Загальна вартість матеріалів і  робіт, заявлених 
ними, становить 8,2 млн грн. Фінансування проектів здій-
снюватиметься за кошти обласного бюджету (2,3 млн грн), 
учасників конкурсу (4,3 млн грн), організацій-партнерів 
(1,6 млн грн) [4]. таким чином, ми можемо зробити висно-
вок, що на сучасному етапі розвитку нашого суспільства 
необхідно дбати про якість життя населення, не тільки 
сподіваючись на державну підтримку, яка повинна бути, 
але і на неприбуткові організацій, які, як засвідчує світова 
практика, є важливим елементом у процесі формування 
сучасного суспільства.


