
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

РІШЕННЯ 
 

“_____”___________20___ року            м. Шепетівка                           № ________ 
 
 
 
 
Про діяльність громадських  
об’єднань  міста Шепетівка  
у 2019 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 Шепетівка у 2019 

році» взяти до відома (додається). 
2. Відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю в подальшому 

сприяти діяльності громадських об’єднань міста Шепетівка, участі представників 
інститутів громадянського суспільства міста у проведенні консультацій з громадськістю. 

3. Рішення «Про діяльність громадських об’єднань міста Шепетівка у 2018 році» 
зняти з контролю. 

 
 
 

Міський голова          М.Полодюк 
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Додаток  
до рішення виконавчого комітету 
міської ради 
від _____ _______ 2020 р. № ______ 

 
Інформація 

про діяльність громадських об’єднань міста Шепетівка у 2019 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». 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 квітня 2020 року у 
місті Шепетівка  зареєстровано 102 громадських об’єднань.   

Протягом 2019 року за даними єдиного реєстру об’єднань громадян у стані 
припинення перебувають громадські організації: Шепетівська міська організація 
Всеукраїнської громадської організації «Захист дітей війни» та Шепетівська міська 
молодіжна громадська організація «Товариство шанувальників іноземних мов» (ШММГО 
«ТОВАРИСТВО ШАНУВАЛЬНИКІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ»). 

У 2019 році головним територіальним управлінням юстиції у Хмельницькій області 
на теренах міста зареєстровано 3 громадські організації: «Агенція розвитку Шепетівки», 
«Планета Чирлідингу», «Добрі серця «Шепетівка». 

Серед активних громадських організацій у місті є: Шепетівська міська рада 
організації ветеранів України, Шепетівська спілка ветеранів Афганістану,  Молодіжна 
громадська організація «Станиця Шепетівка Пласту - Національної Скаутської організації 
України», Територіальна організація Українського товариства сліпих (УТОС), 
Шепетівське товариство реабілітації інвалідів «Світанок», Шепетівське міське товариство 
політичних в’язнів, репресованих та членів їх сімей,  Шепетівська спілка захисту прав 
дітей та молоді з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень та інших 
особливостей розвитку «Діти сонця», Окрема творча група 23, 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. 

9 травня з нагоди Дня Перемоги у Другій світовій війні міський голова Михайло 
Полодюк спільно із головою міської ради організації ветеранів України Олегом 
Герасименко привітали  учасників бойових дій Другої світової війни зі святом і вручили 
одноразову грошову допомогу. 22 вересня посадовці міської ради та голова громадської 
організації привітали партизанів та підпільників з Днем партизанської слави, у жовтні 
цього ж року привітали ветеранів із Днем людей похилого віку, що перебувають у 
денному відділенні територіального центру управління праці Шепетівської міської ради. 

Шепетівська спілка ветеранів Афганістану створена в 1991 році, об’єднує в своїх 
рядах воїнів-інтернаціоналістів. Виконуючи свої статутні завдання, спілка працює в 
напрямку всебічного захисту законних прав, соціальних, економічних інтересів ветеранів 
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війни, воїнів-інтернаціоналістів, надає  допомогу членам організації щодо реалізації їх 
прав,  передбачених Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту». Члени спілки проводять роботу серед учнів шкіл,  студентів, жителів міста з 
патріотичного виховання, беруть участь у заходах з вшанування пам’яті полеглих 
ветеранів війни у дні державних свят, проводять тематичні зустрічі, спрямовані на 
виховання молоді на прикладах героїзму полеглих воїнів, проводить спортивно-масову 
роботу серед молоді шляхом організації спортивних заходів, турнірів, приурочених 
вшануванню пам’яті учасників   бойових   дій тощо. У складі громадської організації  
перебуває 100 членів організації, в тому числі 80 проживають у м.Шепетівка. 

У 2019 році члени спілки у лютому провели змагання з баскетболу серед школярів 
на кубок  загиблого ст.л.Длужневського В.М., 16 лютого у навчально-виховному 
комплексі №1 провели змагання серед учнів шкіл з військово-прикладних видів на честь 
воїнів-інтернаціоналістів, у березні провели змагання з волейболу на честь загиблого 
Франчука М.І., у навчально-виховному комплексі № 2 у квітні члени спілки провели День 
пам’яті загиблого Длужневського В.М. 

1 червня члени спілки взяли участь у велопробігу до Дня захисту дітей, 22 серпня 
провели змагання у навчально-виховному комплексі № 1 із стрільби з пневматичної 
гвинтівки серед команд міста до Дня незалежності України, 14 жовтня до Дня захисника 
України провели змагання з п’ятиборства серед студентів Шепетівського коледжу 
Подільського державного аграрно-технічного університету, 15 грудня провели День 
пам’яті Мельникова А.А. тощо. 

Переможцям змагань спілкою закуплено м’ячі, кубки, медалі, призи, грамоти та 
канцелярські набори.  

Також протягом року члени спілки ветеранів Афганістану брали участь у 
загальноміських заходах з нагоди державних свят. 

У 2005 році на теренах Шепетівки зареєстровано Шепетівське міське товариство 
політичних в’язнів, репресованих та членів їх сімей. Метою діяльності об’єднання 
громадян є всебічне сприяння своїм членам у поновленні і перебуванні в повноправному 
громадському статусі. У складі громадської організації  перебуває 39 членів організації. 

Протягом звітного періоду члени організації взяли  участь у заходах патріотичного 
спрямування, акціях та мітингах з нагоди вшанування пам’яті жертв політичних репресій,  
жертв голодоморів, Дня Конституції України, Дня Незалежності України, Дня 
Українського козацтва, Дня соборності України, Дня Гідності та Свободи, 
Шевченківських днів, Дня пам’яті та примирення, Дня Героїв тощо.  

Члени громадської організації опікуються 2 репресованими та членами їх сімей, 
доглядають за могилами померлих, меморіалом Т.Шевченку (с.Пліщин, Шепетівський 
район), пам’ятним знаком воїнів УПА (с.Городнявка, Шепетівський район) тощо.  

Протягом звітного періоду члени організації за кошти місцевого бюджету здійснили 
екскурсійну поїздку в урочище Гурби Здолбунівського району Рівненської області, де 
відбулося відзначення 75-ї річниці Гурбенської битви.  

Відповідно до Програми у 2019 році на виконання статутних завдань придбано квіти 
для покладання під час участі у заходах із вшанування пам’яті загиблих українців, 
політичних в’язнів і репресованих, Героїв АТО, Героя Небесної Сотні Миколи 
Дзявульського, для покладання до пам’ятного знаку жертвам Голодомору 1932-1933 
років, пам’ятного знаку в урочищі Гурби Здолбунівського району Рівненської області. 
Також придбано канцелярські товари. 

Територіальна первинна організація Українського товариства сліпих (УТОС) 
нараховує на обліку 209 членів організації, які проживають на території Шепетівського, 
Полонського, Славутського районів, міст Шепетівка, Славута та Нетішин. У місті 
Шепетівка проживає 57 членів організації. 

У 2019 році Шепетівська ТПО УТОС провела заходи з відзначення 45-річчя 
створення Шепетівської територіальної первинної організації УТОСу, до Дня 
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незалежності, Міжнародного Дня білої тростини,  до Дня людей похилого віку, 
Міжнародного дня інвалідів. У червні народний аматорський хор УТОСу «Пролісок» 
(керівник М.Штогрін) підтвердив звання «Народний».   

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. Так, у жовтні члени організації 
взяли участь у місті Київ у заключному турі Всеукраїнського огляду-конкурсу художньої 
самодіяльності УТОС вокального жанру і здобули ІІ місце. Депутати міської ради 12 
вересня 2019 року підтримали зміни до рішення сесії та прийняли рішення про виділення 
коштів з міського бюджету для фінансування поїздки до міста Київ. 

За кошти з міського бюджету для членів УТОС організовано дводенну паломницьку 
поїздку у м.Почаїв. Закуплено канцтовари для потреб організації. Членам організації 
закуплені засоби реабілітації. 

Шепетівська первинна територіальна організація глухих (УТОГ) ставить своїми 
цілями організаційне об’єднання громадян з порушенням слуху і мови, які проживають на 
території міста та наданням їм допомоги в професійній, трудовій і соціальній реабілітації, 
підвищення ними свого загальноосвітнього, професійного і культурного рівня, отримання 
максимуму інформації, яка сприяє їхньому кругозору.  

Територіальна первинна організація Українського товариства сліпих (УТОГ) 
нараховує на обліку 250 членів організації, які проживають на території Шепетівського, 
Полонського, Славутського, Ізяславського, Теофіпольського  районів, міст Шепетівка, 
Славута, Нетішин, Білогір’я, Теофіполь. У місті Шепетівці проживає 59 членів організації. 

Шепетівська ТПО УТОГ протягом року провела заходи до Дня створення 
Українського товариства  глухих, заходи до Дня глухих і людей похилого віку та 
Міжнародного дня інвалідів. Для учасників заходів були вручені подарункові набори. 
Організація закупила господарські та канцтовари для привітань членів організації з 
святами. 

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 складі громадської організації перебуває 42 член 
організації. 

У межах виконання статутних завдань протягом 2019 року товариство «Світанок» 
провело змагання з шахів, шашок. Також за кошти міського бюджету проведено  
передплату періодичних видань. Члени організації взяли участь у вшануванні пам’яті 
Т.Г.Шевченка, загальноміських заходах до  Дня Гідності та Свободи, Дня Героїв, Дня 
пам’яті жертв голодоморів та ін.  

Товариством за кошти з міського бюджету придбано канцелярські товари, призи для 
переможців змагань із шахів та шашок, присвячених Міжнародному дню інвалідів. 

Живі квіти були використані для покладання до пам’ятника Т.Г.Шевченка та інших 
пам’ятників і пам’ятних знаків. 

Громадська організація «Шепетівська спілка захисту прав дітей та молоді з 
інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень та інших особливостей розвитку «Діти 
Сонця» створена у лютому 2018 року. Головною метою діяльності організації є захист 
прав та законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, 
спортивних та інших спільних інтересів дітей та молоді з інвалідністю внаслідок 
інтелектуальних порушень та інших особливостей розвитку, їхніх законних представників 
(родичів, усиновителів, опікунів або піклувальників, фахівців) – членів громадської 
організації. У складі громадської організації  перебуває 80 членів організації. 
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У 2019 році громадська організація провела заходи до Міжнародного Дня захисту 
дітей, новорічно-різдвяних свят «Новорічні забави», захід «Привітаєм друзів». 

21 березня у міському будинку культури вже втретє пройшов благодійний концерт 
«Жменька доброти», який щороку проводиться з нагоди відзначення Міжнародного дня 
дітей і дорослих з синдромом Дауна, 4 квітня члени організації взяли участь першій 
загальноміській акції, присвяченій Всесвітньому дню поширення інформації про 
проблеми аутизму «Аутизм – це не трагедія, ігнорування – це ТРАГЕДІЯ!». 

За кошти міського бюджету для членів організації організовано поїздку в місто 
Хмельницький, закуплено подарункові набори, канцтовари. 

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 2019 року у клубі «Дебют» проведений щорічний 
міжрегіональний турнір з швидких шахів до Дня вигнання нацистів з міста Шепетівки та 
присвячений вшануванню пам'яті Героїв Небесної Сотні, турнір з шахів серед учнів 
навчальних закладів міста Шепетівки, 9 травня з нагоди Дня Перемоги над нацизмом у 
Європі пройшов бліц-турнір з шахів серед любителів, у червні організовані міські 
змагання з швидких шахів присвячені Дню Конституції України, у серпні - з нагоди 28-ої 
річниці Незалежності України - традиційний шаховий фестиваль, у жовтні 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» щороку проводить 
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 щороку традиційно 
проводять фестиваль польської культури та культурно-освітні заходи до дня Конституції, 
Дня Полонії, Дня матері, Дня рідної мови та інших. Також учнів польських класів 
відправляють на оздоровлення, фестивалі та екскурсії до Польщі. 

Одним із пріоритетних напрямків роботи міської ради є підтримка молоді, 
молодіжних заходів, національно-патріотичного виховання, залучення активної молоді до 
співпраці. Управлінні у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради взаємодіє із 
громадськими об’єднаннями. У березні 2019 року при управлінні у справах сім’ї, молоді 
та спорту міської ради оновлено склад дорадчого органу  – Молодіжну раду. 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. 

Відповідно до Програми «Молодь Шепетівки на 2015-2019 роки»  з місцевого 
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бюджету виділяються кошти для сприяння інтелектуальному та творчому розвитку 
молоді, пропаганді здорового способу життя,  піднесення почуття патріотизму у 
молодіжному середовищі. 

Також на базі міського будинку культури діє клуб національно-патріотичного 
виховання  для проведення патріотичного виховання молоді (віком від 14 до 35 років), 
організації активного культурного дозвілля. Облаштування приміщення клубу проведено 
за кошти міського бюджету управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради за 
участю членів громадської організації «Окрема творча група 23». Активно до діяльності 
клубу долучаються члени молодіжної громадської організації «Станиця Шепетівка Пласту 
- Національної Скаутської організації України». Також цьогоріч за сприяння міських 
«скаутів» до Шепетівки був привезений Віфлеємський вогонь миру. 

З метою популяризації українських звичаїв і традицій спільно із закладами освіти 
та культури міста проведено фестиваль колядок і щедрівок «Різдвяна зірочка», до Дня 
вишиванки та Дня Героїв проведено конкурси на найбільшу родину у вишиванках, 
наймолодшого учасника у вишиванці,  найповажнішого учасника у вишиванці, також з 
метою популяризації здорового способу життя проведено загальноміський захід 
«Велодень», проведено сприяння направленню команди «Сокіл» (Джура) для участі у 
військово-патріотичній грі обласного етапу, на якому наші земляки зайняли призові місця. 

З нагоди Дня молоді нагороджено найкращих представників молоді за активну 
громадянську діяльність. 

За ініціативи  активних членів молодіжної ради спільно з представниками 
управління у справах сім’ї, молоді та спорту  молодь упорядкувала стелу «ШЕПЕТІВКА» 
та створили пам’ятне графіті на стадіоні «Локомотив». 

З метою підтримки бойового духу воїнів Збройних Сил України організовувались   
урочисті зустрічі учасників АТО та ООС за участю  представників молодіжної ради 
проводились святкові концерти до Дня захисника України. До  Дня  українського козацтва 
проведений захід «Шепіт міста-2» спільно з громадською організацією «ОТГ-23» та 
Шепетівською спілкою ветеранів Афганістану. 

Активна молодь Шепетівки брала участь в  обласних засіданнях Школи лідерів, 
конкурсі-фестивалі «Молодь за здоровий спосіб життя»  та  «Всеукраїнському семінарі 
лідерів учнівського самоврядування», напередодні Дня місцевого самоврядування учні з 
усіх  шкіл міста ознайомилися із роботою Шепетівської міської ради та її Виконавчого 
комітету. 

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 XXXVI сесії міської ради VIІ скликання від 15 лютого 2018 року № 
4 затверджено Програму надання фінансової підтримки громадським організаціям 
інвалідів та ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість на 2018-2020 роки. 
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 
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вище зазначеної Програми було профінансовано кошти для 6 громадських організацій 
міста на загальну суму 61 тисячі 551,00 грн. 

Проте поряд із позитивними тенденціями розвитку громадських організацій міста 
існує ряд проблемних питань.  

Незважаючи на законодавство 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 соціально-
культурному житті територіальної громади. 

 
 
 

Керуючий справами виконавчого комітету      В.Рачук 
 


