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Про діяльність громадських
об’єднань міста Шепетівки
у 2017 році
З метою інформування про діяльність громадських об’єднань міста Шепетівки,
керуючись ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий
комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1.
Інформацію «Про діяльність громадських об’єднань міста Шепетівки у 2017
році» взяти до відома (додається).
2.
Відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю в подальшому
сприяти діяльності громадських об’єднань міста Шепетівки, залучати представників
інститутів громадянського суспільства міста до проведення консультацій з громадськістю.
3.
Рішення «Про діяльність громадських об’єднань міста Шепетівки у 2016 році»
зняти з контролю.

Міський голова

М.Полодюк

Додаток
до рішення виконавчого комітету
міської ради
від _____ _______ 2018 р. № ______
Інформація
про діяльність громадських об’єднань міста Шепетівки у 2017 році
Правові та організаційні засади реалізації права на свободу об'єднання,
гарантованого Конституцією України та міжнародними договорами України, згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України, порядок утворення, реєстрації,
діяльності та припинення діяльності громадських об'єднань визначає Закон України «Про
громадські об’єднання», який набрав чинності 1 січня 2013 року. Відповідно до ст. 12
зазначеного Закону реєстрація громадського об'єднання здійснюється органами
виконавчої влади, на які відповідно до законодавства покладені повноваження з питань
реєстрації громадських об'єднань, тобто головне територіальне управління юстиції у
Хмельницькій області. Станом на 1 червня 2018 року у Шепетівці зареєстровано 99
громадських об’єднань.
Протягом 2017 року за даними єдиного реєстру об’єднань громадян припинили
діяльність: Шепетівська молодіжна громадська організація «Спілка Креативної молоді» та
громадська організація «Нова хвиля Шепетівки» (ГО «Нова хвиля Шепетівки»).
На цей час в стані припинення діяльності: Шепетівська міська молодіжна
громадська організація «Товариство шанувальників іноземних мов» (ШММГО
«ТОВАРИСТВО ШАНУВАЛЬНИКІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ») та Шепетівська міська
організація Всеукраїнської громадської організації «Захист дітей війни».
Серед активних громадських організацій, що діють на теренах міста Шепетівки є:
Шепетівська міська рада організації ветеранів України, Шепетівська спілка ветеранів
Афганістану, Територіальна організація Українського товариства сліпих (УТОС),
Шепетівське товариство реабілітації інвалідів «Світанок», Шепетівське міське товариство
політичних в’язнів, репресованих та членів їх сімей, Федерація шахів міста Шепетівка та
інші.
З метою захисту прав та інтересів ветеранів війни та праці на теренах Шепетівки
діє Шепетівська міська рада організації ветеранів України. Традиційно керівництво та
члени організації беруть участь у загальнодержавних та міських святах, проводять
організаційні заходи з їх відзначення. Також члени міської ради організації ветеранів
організовують збір допомоги ветеранам від спонсорів, проводять заходи з активізації
волонтерського руху серед ветеранів та школярів, обстежують умови життя ветеранів
війни і праці, членів сімей загиблих воїнів та вдів, сприяють організації соціального
захисту відповідної категорії громадян.
1 березня 2017 року у Шепетівській міській раді організації ветеранів України
відбулись урочисті заходи з нагоди 30-тиріччя створення громадської організації. Голова
громадської організації Володимир Чікін доповів про роботу міської ради організації
ветеранів та прийняв вітання від міського голови Михайла Полодюка. З нагоди річниці
Михайло Іванович передав у подарунок ветеранській громадській організації принтер.
Продовжилось зібрання виступом учасників хору ветеранів.
Шепетівська спілка ветеранів Афганістану створена в 1991 році, як самостійна
юридична особа, незалежна від будь-яких партій і рухів, об’єднує в своїх рядах воїнівінтернаціоналістів, які з честю виконали свій військовий та інтернаціональний обов’язок
на території Афганістану та інших країн світу.
Шепетівська спілка ветеранів Афганістану, виконуючи свої статутні завдання,
працює в напрямку всебічного захисту законних прав, соціальних, економічних інтересів
ветеранів війни, воїнів – інтернаціоналістів, надає допомогу членам організації щодо
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реалізації їх прав передбачених Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту» щодо соціального, медичного, санітарно-курортного, житлового,
транспортного забезпечення, залучає спонсорів для надання фінансової, моральної та
матеріальної підтримки воїнам-інтернаціоналістам, сім’ям померлих, проводить роботу
серед учнів шкіл, студентів, жителів міста з духовного та патріотичного виховання,
співпрацює з військовим комісаріатом, бере участь у виховних заходах по підготовці
допризовників для служби в лавах Збройних Сил України, разом з органами місцевої
влади, підприємствами та організаціями піклується про належний догляд за місцями
поховань захисників України, пам’ятників, обелісків, виготовляє та встановлює
меморіальні дошки, організовує походи та поїздки по місцях бойової слави приймає
участь у заходах з вшанування пам’яті полеглих ветеранів війни у дні державних свят,
проводить тематичні зустрічі, концертні програми, спрямовані на виховання молоді на
прикладах героїзму полеглих воїнів, проводить спортивно-масову роботу серед
молоді шляхом організації спортивних заходів, турнірів, приурочених вшануванню
пам’яті загиблих та померлих учасників бойових дій тощо.
Так, протягом 2017 року членами спілки проведено змагання по баскетболу серед
учнів шкіл міста на честь ст.л-та В.М.Длужневського, відкритий регіональний кубок з
пішохідного туризму у закритих приміщеннях на честь воїнів-інтернаціоналістів,
змагання серед курсантів професійного ліцею зі стрільби з пневматичної гвинтівки до Дня
визволення міста від фашистських загарбників, змагання зі стрільби з пневматичної
гвинтівки серед курсантів навчальних закладів міста до Дня вшанування учасників
бойових дій на території інших держав, змагання з хокею серед дорослих на честь
полеглих Героїв Небесної Сотні, змагання з міні-футболу серед молоді з нагоди 28-ї
річниці виводу військ з Республіки Афганістан, змагання перехідного кубку з мініфутболу серед команд ветеранів міста Шепетівки та Шепетівського району, присвячені
учасникам бойових дій на території інших держав та з нагоди 28-ї річниці виводу військ з
Республіки Афганістан, змагання з настільного тенісу серед школярів та молоді міста до
Дня Конституції України, змагання з футболу серед учнів шкіл на честь єфр. С.Д. Зайчука,
змагання з військово-прикладних видів спорту серед команд курсантів шкіл міста на честь
Дня захисника України та Дня козацької слави.
Відповідно до Програми підтримки громадських організацій міста Шепетівки на
2016 – 2017 рр., на виконання статутних завдань Шепетівській спілці ветеранів
Афганістану у 2017 році із міського бюджету виділено та профінансовано 12 тис. грн.
Зокрема, придбано кубки та медалі для нагородження переможців змагань на суму 2500,00
грн., м’ячів – на 6000,00 грн., спорядження для проведення змагань – на 1500,00 грн.,
канцтоварів для ведення документації – на 2000,00 грн.
Громадською організацією «Шепетівська спілка учасників бойових дій в зоні
АТО» протягом 2017 року були проведені зустрічі з воїнами АТО, які нагороджені
орденами та медалями з метою патріотичного виховання молоді, організовані заходи
серед членів організації з нагоди Міжнародного дня захисту дітей, змагання з різних видів
спорту. Переможцям змагань спілкою закуплено призи, учасникам спортивних змагань
канцелярські набори. Також проведено заходи з вшанування пам’яті учасників АТО, які
загинули, захищаючи Україну.
Відповідно до Програми підтримки громадських організацій міста Шепетівки на
2016 – 2017 рр., на виконання статутних завдань Шепетівській спілці учасників бойових
дій в зоні АТО у 2017 році із міського бюджету виділено та профінансовано 10 тис. грн.
Зокрема, придбано призи для нагородження учасників заходів на суму 6000,00 грн.,
канцтоварів для ведення документації – на 1000,00 грн., квіти – на 2000,00 грн. та 1000,00
грн. використано на послуги з автоперевезення для відвідування могил, полеглих воїнівАТО.
З 2005 року на теренах Шепетівки зареєстровано Шепетівське міське товариство
політичних в’язнів, репресованих та членів їх сімей. Метою діяльності об’єднання громадян є
3

всебічне сприяння своїм членам у поновленні і перебуванні в повноправному громадському
статусі. Протягом звітного періоду члени організації брали участь у заходах патріотичного
спрямування, акціях та мітингах з нагоди вшанування пам’яті жертв політичних репресій,
жертв голодоморів, Дня Конституції України, Дня Незалежності, Дня українського козацтва,
опікуються 3 репресованими та членами їх сімей, доглядають за могилами померлих,
меморіалом Т.Шевченку, воїнів УПА, Героя Небесної Сотні Миколи Дзявульського тощо.
У 2017 році члени товариства здійснили поїздку на святкування річниці Берестецької
битви у село Пляшева Радивилівського району Рівненської області.
Відповідно до Програми підтримки громадських організацій міста Шепетівки на
2016 – 2017 рр., на виконання статутних завдань Шепетівському міському товариству
політичних в’язнів, репресованих та членів їх сімей із міського бюджету виділено та
профінансовано 8 тис. грн. Зокрема, придбано вінки, корзини для покладання на суму
2000,00 грн., канцелярські товари – на 3000,00 грн., привітальні папки, грамоти, фото
рамки, щоденники – на 1000,00 грн. та використано 2000,00 грн. на послуги з
автоперевезення для відвідування місця Берестецької битви.
Територіальна організація Українського товариства сліпих (УТОС) нараховує на
обліку до 300 членів організації, які проживають на території Шепетівського,
Полонського, Славутського районів, міст Шепетівка, Славута та Нетішин.
Щорічно у квітні-травні Шепетівська первинна територіальна організація
Українського товариства сліпих проводить благочинну акцію «Я бачу Вас серцем» з
нагоди відзначення неділі про сліпого (6-та після Пасхи неділя – неділя про сліпого, коли
згадується зцілення Господом сліпого від народження).
На базі міської організації УТОС діє хоровий колектив. Учасники художньої
самодіяльності здобувають перемоги на різноманітних фестивалях, оглядах-конкурсах, що
значною мірою сприяє підвищенню виконавської майстерності, поповненню репертуару,
обміну досвідом з іншими творчими колективами і таким чином соціалізації та розвитку
членів організації.
Відповідно до Програми підтримки громадських організацій міста Шепетівки на
2016 – 2017 рр., на виконання статутних завдань Шепетівській первинній територіальній
організації Українського товариства сліпих із міського бюджету виділено та
профінансовано 6 тис. 887 грн. Зокрема, придбано засобів реабілітації на суму 1980,00
грн., подарунків – на 900,00 грн., канцтоварів – на 600,00 грн., передплачено періодичних
видань – на 224,60 грн. та використано автотранспортні послуги до села Зимне
(Володимир-Волинський район, Волинська область) на 3182,00 грн.
Шепетівське товариство реабілітації інвалідів «Світанок» є громадською
організацією інвалідів та діє на засадах добровільності, рівності своїх членів,
самоуправління, законності і гласності, створене у 2004 році. Організація діє з метою
сприяння інтеграції людей з інвалідністю у суспільство. Основна мета діяльності:
соціально-трудова, професійна та медична реабілітація інвалідів, членів товариства
«Світанок» і захист їх інтересів.
У 2017 році представники товариства «Світанок» брали активну участь за
загальноміських заходах, покладанні вінків та квітів з нагоди державних свят, відвідали
курси Всеукраїнської школи майстерності, провели змагання із шахів та шашок.
Також для членів організації проведено інформаційні семінари на теми:
«Утворення соборної України», «Податок на нерухоме майно», «Творчість Т.Г.Шевченка
– національний духовний скарб українського народу», «Шепетівчани, які віддали своє
життя за Україну», «Як народжувався основний закон», «Аптека на вашому столі»,
«Основи фітотерапії», «Як вибирати якісні харчові продукти», «Технологія приготування
дієтичних страв».
Відповідно до Програми підтримки громадських організацій міста Шепетівки на
2016 – 2017 рр., на виконання статутних завдань Шепетівському товариству реабілітації
інвалідів «Світанок» із міського бюджету виділено та профінансовано 1 тис. 700 грн.
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Зокрема, придбано довідкову літературу на суму 200,00 грн., передплачено періодичних
видань – на 350,00 грн., закуплено канцелярські товари – на 400,00 грн., призи для
переможців змагань із шахів та шашок, присвячених Міжнародному дню інвалідів – на
400,00 грн., закуплено квіти – на 350,00 грн.
Щорічно за сприяння міської громадської організації «Федерація шахів міста
Шепетівка» Шепетівським міським центром фізичного здоров'я населення «Спорт для
всіх» у міському шаховому клубі «Дебют» проводяться змагання, турніри із шахів,
присвячені відзначенню подій, вшануванню пам’ятних дат загальнодержавного та
місцевого значення. Так, протягом 2017 року у клубі «Дебют» проведений щорічний
міжрегіональний турнір з швидких шахів до Дня визволення міста Шепетівки від
фашистських загарбників та присвячений вшануванню пам'яті Героїв Небесної Сотні; з 25
по 28 квітня проходив кваліфікаційний турнір з шахів серед учнів навчальних закладів
міста Шепетівки; 9 травня з нагоди Дня Перемоги над нацизмом у Європі пройшов бліцтурнір з шахів серед любителів; 25 червня - міські змагання з швидких шахів присвячені
Дню Конституції України; 19-20 серпня з нагоди 26-ої річниці Незалежності України та в
рамках традиційного шахового фестивалю «Шепетівка-2017» пройшов відкритий
чемпіонат Хмельницької області з швидких шахів; 2 жовтня в рамках заходів «Спорт для
всіх – радість життя» та з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку пройшов турнір
з швидких шахів серед ветеранів тощо.
У Шепетівці зареєстровані і діють 3 громадських організації, які представляють
об’єднання національних меншин, зокрема це: Єврейське культурно-освітнє товариство
«ТИКВА», Шепетівське міське вірменське культурно-просвітницьке товариство
«Алашкерт» та Шепетівський осередок Спілки поляків України.
Єврейське культурно-просвітницьке товариство «ТИКВА» протягом звітного
періоду регулярно проводило святкування державних, релігійних та традиційних свят: 9
травня, Хануки з подарунками для дітей, Пурім з концертом і частуванням усіх членів
громади та багато інших. Проводились читання лекцій на історичні теми, на постійній
основі працює молодіжний клуб, надавалася гуманітарна допомога, проводилась активна
співпраця із іншими громадськими організаціями тощо.
Шепетівське міське вірменське культурно-просвітницьке товариство «Алашкерт»
створене з метою розвитку національно-культурних традицій вірменського народу,
захисту законних інтересів своїх членів, реалізації прав громадян на освіту, вивчення
історії та культури вірменського народу. Також на базі громадської організації працює
недільна школа, працює педагог для вивчення мови, історії, традицій та культури
вірменського народу, ведеться робота по придбанню книжок на вірменській мові.
Представники Шепетівського осередку Спілки поляків України протягом звітного
періоду традиційно проводили фестиваль польської культури та культурно-освітні заходи
до дня Конституції, Дня Полонії, Дня матері, Дня рідної мови та інших. Проводилося
забезпечення учнів загальноосвітньої школи №4, що навчаються у польських класах,
необхідним шкільним приладдям, меблями та відповідною навчальною літературою.
Також учнів польських класів відправляли на оздоровлення, фестивалі та екскурсії до
Польщі.
Ще 22 квітня 2016 року розпорядженням міського голови Михайла Полодюка №852016 р. було затверджено склад Громадської ради при виконавчому комітеті Шепетівської
міської ради. До складу ради входили 27 представників інститутів громадянського
суспільства.
25 січня 2017 року відбулося засідання Громадської ради міста Шепетівки, на
якому обрано нового голову, секретаря ради і затверджено план роботи Громадської ради
на 2017 рік.
27 січня 2017 року у Шепетівському місцевому центрі з надання безоплатної
вторинної правової допомоги за участю представників Громадської ради при виконавчому
комітеті Шепетівської міської ради відбувся семінар для громадських організацій на тему:
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«Як привести статут у відповідність до Податкового кодексу?». Оскільки до 1 липня 2017
року неприбуткові організації, щоб не втратити статусу, мають внести зміни до своїх
установчих документів та зареєструватися в новому Реєстрі неприбуткових установ та
організацій, у Шепетівському місцевому центрі роз'яснили активістам механізм державної
реєстрації змін до установчих документів громадських організацій.
Варто зауважити, що надалі протягом 2017 року Громадська рада засідань не
проводила.
На теренах міста при виконавчому комітеті міської ради створена та активно діє
Молодіжна рада Шепетівки. До складу ради входять представники молодіжних
громадських організацій та рухів, студентська молодь та волонтери. Завдяки їх
ініціативам у місті реалізується державна молодіжна політика, проводяться акції
патріотичного спрямування, такі як марш у вишиванках, малюнок-графіті, велопробіг,
організовується активне, культурне дозвілля молоді тощо.
З метою національно-патріотичного виховання молоді за активної участі голови та
членів громадської організації «Окрема тактична група – 23» ініційовано створення
єдиного центру військово-патріотичного виховання молоді.
Також управліннями та відділами виконавчих органів Шепетівської міської ради
виконуються заходи відповідно до Національної стратегії сприяння розвитку
громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки.
Позитивним зрушенням у сфері сприяння розвитку громадянського суспільства у
Шепетівці є реалізація іще з 2014 року Програми підтримки громадських організацій міста
Шепетівки, відповідно до якої проводиться фінансування статутних завдань соціального
спрямування громадських організацій ветеранів та осіб з інвалідністю.
Так, рішенням VI сесії міської ради VIІ скликання від 21 січня 2016 року № 2
затверджено Програму підтримки громадських організацій міста Шепетівки на 2016 –
2017 рр. Вона покликана сприяти забезпеченню статутної діяльності та фінансово
підтримати громадські організації відповідно до ст. 13 Закону України «Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні», Закону України «Про соціальний захист дітей
війни», Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи», ст. 20 Закону України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту», Закону України «Про порядок надання пільг
реабілітованим особам, які були репресовані за межами республіки і проживають на
території України», які мають статус міських і ведуть постійну активну громадську
роботу. Відповідно до вище зазначеної Програми було передбачено кошти для 10
громадських організацій міста на загальну суму 52 тисячі 610 грн.
Проте поряд із позитивними тенденціями розвитку громадських організацій міста
існує ряд проблемних питань.
Незважаючи на зміни в законодавстві України щодо порядку реєстрації об’єднань
громадян і створення єдиного реєстру громадських об’єднань, процедура ліквідації
залишається складною для тих організацій, які існують формально. Відсутність керівника
по причині смерті чи переїзд його на інше місце проживання, небажання інших членів
громадської організації займатися процедурою ліквідації призводить до існування
недостовірних даних у єдиному реєстрі об’єднань громадян, де часто зазначається що
організація зареєстрована, а фактично така організація не проводить свою заявлену
діяльність. Це призводить до викривлення статистичних даних щодо реальної кількості
громадських організацій у місті Шепетівці і не показує реальну картину їх існування.
Також залишається низькою участь багатьох об’єднань громадян у соціальнокультурному житті територіальної громади.

Керуючий справами виконавчого комітету

В.Рачук
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