
 

АСОЦІАЦІЯ БЛАГОДІЙНИКІВ УКРАЇНИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗЗЕЕЛЛЕЕННАА  

ККННИИГГАА  
  

УУККРРААЇЇННССЬЬККООЇЇ  
ДДООББРРООЧЧИИННННООССТТІІ  

  

22001166  
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ 
2016 



 2 

ЗМІСТ 
Вступ………………………………………………………………………………..……………3 

1. Підсумкові результати національного експертного опитування «Стан розвитку 

доброчинності в Україні – 2016» ............................................................................................... 4 

2. Публічна промоція доброчинності у 2016 році (результати рейтингів, проведених в 

Україні та за кордоном, соціологічних опитувань, аналітичних досліджень, конкурсів, які 

стосуються розвитку благодійності і волонтерства в Україні) ............................................... 8 
2.1. Світовий рейтинг благодійності – 2016  Глобальні тенденції благодійності  

Charities Aid Foundation (CAF) ........................................................................................... 8 

2.2.  Річниця Майдану: уроки революції і погляд в майбутнє Cоціологічне 

дослідження Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва ........................ 11 
2.3. Національний конкурс «Благодійна Україна – 2015» Організатор – Асоціація 

благодійників України ...................................................................................................... 13 
2.4. IX Національний конкурс «Добро починається з тебе» Організатори – МБФ 

«Україна 3000», Асоціація благодійників України, Університет менеджменту освіти 

НАПН України, тижневик «Освіта України» ................................................................. 16 

2.5. Національний рейтинг благодійників Організатор – Український форум 

благодійників ..................................................................................................................... 18 
2.6. Волонтерська премія Євромайдан SOS – 2016 ........................................................ 20 
2.7. Фестиваль-церемонія відзначення громадських діячів та активістів «Воля 

громади. Червона доріжка Гідності» ............................................................................... 21 
2.8. Законопроект про СМС-благодійність ................................................................... 255 

3. Перелік найбільш актуальних і резонансних публікацій щодо проблематики розвитку 

доброчинності в Україні, опублікованих у 2016 році .......................................................... 299 
4. Перелік найбільш ефективних та актуальних подій благодійного і волонтерського 

життя 2016 року ......................................................................................................................... 32 
5. Найбільш ефективні та корисні благодійні і волонтерські програми, проекти 

(ініціативи) та акції, спрямовані на вирішення конкретних суспільних проблем у 2016 

році ............................................................................................................................................ 333 
6. Українські публічні особи, які у 2016 році найбільш активно особисто брали участь у 

благодійній та волонтерській роботі ..................................................................................... 355 
 

 
 



 3 

ШАНОВНІ ЧИТАЧІ! 
 

Благодійність в Україні має надзвичайно давні та глибокі традиції, і дуже приємно 

бачити, що ці традиції поступово відроджуються і що ми долучилися до цього процесу. 

Ми задоволені тим, що бачимо все більше прикладів успішного проведення різних 

благодійних програм та проектів. Бачимо, що у суспільстві підвищується довіра до 

благодійності і, що благодійність поступово знову стає важливою частиною свідомого, 

відповідального громадянського суспільства. Однак, повертаючись до еволюції 

благодійництва, варто зазначити, що своєму остаточному формуванню та розквіту вона, 

все-таки, має завдячувати християнству. Адже, саме друга заповідь Ісуса Христа — 

«Люби ближнього свого, як самого себе» сформувала платформу для розвитку 

благодійності як суспільно важливого явища. 

Сьогодні благодійність стала більш цікавою, навіть винахідливою. Креативність та 

оригінальність багатьох благодійних акцій просто викликають захоплення та повагу до їх 

організаторів, які прагнуть не лише зібрати кошти, а й подарувати своїм учасникам 

гарний настій і незабутні враження. 

2016-й рік є особливим у розвитку благодійності і волонтерства в Україні. У ці нелегкі 

для України часи, в умовах невщухаючого військового конфлікту та значних структурних 

змін всередині країні, відбувається трансформація суспільної свідомості. Люди 

гуртуються у допомозі тим, хто цього найбільше потребує, і моральними лідерами у цей 

час стають лідери громадського і благодійницького руху.  

Як і в попередні роки, Зелена книга базується на щорічному Національному 

експертному опитуванні «Стан розвитку доброчинності в Україні». Ми дякуємо нашим 

експертам – представникам всеукраїнських та регіональних благодійних, громадських, 

волонтерських організацій, представникам медіа з усіх куточків України. Опитування є 

фаховим і територіально репрезентативним, коректно представляє існуючу у середовищі 

множину суб’єктів благодійності. 

Друга частина Зеленої книги традиційно присвячена моніторингу публічної промоції 

благодійності у нашій країні. Тут представлені дані соціологічних опитувань, 

моніторингових та аналітичних досліджень, конкурсів, благодійних подій та акцій. 

Насправді, благодійність – це справа, якою повинні займатися всі громадяни. Це 

повинно бути частиною  менталітету, культури, виховання, освіти. Переконаний, що 

спільними зусиллями ми суттєво сприятимемо розвитку благодійного сектора в Україні. 

 

 

 

 

Президент Асоціації благодійників України 

Олександр Максимчук  
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1. ПІДСУМКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ НАЦІОНАЛЬНОГО 

ЕКСПЕРТНОГО ОПИТУВАННЯ «СТАН РОЗВИТКУ 

ДОБРОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ – 2016» 

1. Які, на Ваш погляд, питання благодійної або волонтерської діяльності в 

Україні потребують першочергового законодавчого (нормативного) 

врегулювання? 

(можна  було відзначити будь-яку кількість пунктів) 

 
а) запровадження відповідальності за шахрайство та розкрадання  благодійних 

готівкових коштів, зібраних в тому числі і через скриньки; – 42% 

б) унормування порядку збору благодійних готівкових коштів, в тому числі і через 

скриньки; – 19% 

в) відміна оподаткування благодійної допомоги громадянам; – 52% 

г) впровадження «відсоткової філантропії» - надання права платнику податку на 

доходи фізичних осіб переадресувати певний відсоток свого податку на суспільні 

потреби; – 68% 

д)  унормування питання «соціальної реклами»; – 10% 

е) розширення податкових пільг соціально відповідальному бізнесу; – 35% 

є) надання можливості благодійним організаціям виконувати державне соціальне 

замовлення; – 48% 

ж) створення сприятливих умов для розвитку соціального підприємництва; – 39% 

 

2. На Ваш погляд, яка частка українського суспільства особисто (відносно 

регулярно і системно) займається благодійною та волонтерською діяльністю 

(у відсотках): 
а) 1-3%; – 13% 

б) 3-5%; – 32% 

в) 5-10%; – 23% 

г) 10-20%; – 20% 

д) до 50%-; – 1% 

е) до 60%; – 1% 

 

3. На Ваш погляд, яка частка українського суспільства робить пожертви 

(відносно регулярно) з метою фінансової підтримки благодійних чи 

волонтерських акцій (проектів), які здійснюються в Україні: 
а) 3-5%; – 29% 

б) 5-10%;  – 32% 

в) 10-20%; – 16% 

г) 20-30%; – 10% 

д) 1-3%; – 6% 

е) 30- 40%; – 3% 

 

4. Чи змінилися у 2016 році відносини між владними структурами та 

доброчинцями у порівнянні із минулим роком? На Ваш погляд, вони: 
а) покращилися, стали більш конструктивними– 23% 

б) погіршилися – 6% 

в) нічого практично не змінилося – 61% 

 

5. Чи змінилися у 2016 році відносини між бізнесом та доброчинцями у 

порівнянні із минулим роком? На Ваш погляд, вони: 
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а) покращилися, стали більш конструктивними – 23% 

б) погіршилися – 22% 

в) нічого практично не змінилося – 55% 

 
6. Чи змінилися у 2016 році відносини між медіа та доброчинцями у 

порівнянні із минулим роком? На Ваш погляд, вони: 
а) покращилися, стали більш конструктивними – 16% 

б) погіршилися – 10% 

в) нічого практично не змінилося – 71% 

 
7. Якою є Ваша власна оцінка динаміки рівня розвитку доброчинності в 

Україні за останній рік? 
а) рівень розвитку доброчинності в Україні кардинально зріс – 3%  

б) рівень розвитку доброчинності в Україні зріс – 26% 

в) рівень розвитку доброчинності в Україні кардинально знизився – 3% 

г) рівень розвитку доброчинності в Україні знизився – 39%   

д) нічого не змінилося у порівнянні із минулим роком – 29% 

 

8. На Ваш погляд, які інструменти пошуку та збору фінансових ресурсів для 

здійснення благодійної чи волонтерської діяльності є сьогодні найбільш 

ефективними і актуальними? (можна було відзначити будь яку кількість 

пунктів і можна було додати свій варіант відповіді): 
а) збір коштів через благодійні скриньки – 3% 

б) адресне звернення до представників бізнесу – 48% 

в) адресне звернення до окремих фізичних осіб, неформальних спільнот – 58% 

г) проведення благодійних акцій – 77% 

д) використання комунікаційних можливостей соціальних мереж – 68% 

е) використання спеціальних електронних платформ – 48% 

є) використання технологічних можливостей операторів мобільного зв’язку – 16% 

ж) збір коштів через платіжні термінали – 10% 

 

9. Чи потрібно, на Ваш погляд, здійснювати суспільну промоцію 

доброчинності в Україні? Якщо так, то у який спосіб або у якій формі? 

(можна було відзначити будь яку кількість пунктів і можна було додати свій 

варіант відповіді): 
а) проведення суспільних промоційних кампаній – 81% 

б) організація різноманітних конкурсів чи фестивалів – 35% 

в) запровадження освітніх курсів до навчальних програм освітніх установ – 42% 

г) сприяння з боку держави щодо підтримки та розвитку благодійності та 

волонтерства – 71% 

 

10. Міжнародна благодійна організація CAF публікує щорічний «Світовий 

рейтинг доброчинності». Згідно цього  рейтингу, за рівнем розвитку 

доброчинності у 2016 році Україна посіла  106 місце (у 2015 році – 89 місце). 

Що, на Ваш погляд, могло вплинути на таке погіршення рейтингу протягом 

поточного року? 

(можна було відзначити будь-яку кількість пунктів і можна було додати свій 

варіант відповіді) 
а) суспільна свідомість та самоорганізація українського суспільства розвивається 

недостатньо інтенсивно, що і вплинуло на місце України у світовому рейтингу 

доброчинності – 10% 
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б) держава недостатньо стимулює розвиток доброчинності в Україні – 48% 

в) в Україні ситуація не змінилася, але у наших сусідів розвиток доброчинності 

покращився – 10% 

г) знизилась «продоброчинна» активність українського бізнесу – 26 

д) підвищився рівень  «суспільної втоми та апатії» українського суспільства – 

68% 

 

11. Які інтернет-ресурси, сайти яких організацій (структур, об’єднань) Ви 

особисто відвідуєте найчастіше, коли хочете отримати інформацію про стан 

розвитку благодійності та волонтерства в Україні (вкажіть не більше 

трьох*): 
* не вказуйте, будь ласка, вікіпедію або фейсбук чи інші соціальні мережі як джерело 

отримання інформації, однак конкретна сторінка в мережі – приймається 

1. Сайт Асоціації благодійників в Україні – 45% 

2. Сайт Форуму благодійників – 42% 

3. Сайт Ресурсного центру «ГУРТ» – 29% 

Загалом експерти відзначили 17 інтернет-ресурсів 

 

12. Відзначте, будь ласка, друковані, електронні видання, ТБ та радіо (не 

більше трьох), які, на Ваш погляд, найбільш регулярно та систематично 

подають інформацію про благодійне та волонтерське життя в Україні 

(розміщують соціальну рекламу, подають інформацію про благодійні та 

волонтерські акції, друкують аналітичні матеріали на тему благодійності, 

волонтерства тощо): 
1. Телеканал «1+1» – 35% 

2. Телеканал  СТБ – 26% 

3. Сайт Ресурсного центру «ГУРТ» – 16% 

      Загалом експерти відзначили 28 медіа 

 

13. Які події (акції) (не пов’язані із збором або розподілом коштів чи 

наданням допомоги), спрямовані на розвиток (промоцію) благодійництва чи 

волонтерства, що відбулись у 2016 році, Ви вважаєте найбільш ефективними 

та актуальними (виберіть і виділіть, будь ласка, із запропонованого переліку не 

більше 3 пунктів. За бажанням, можна було внести доповнення до 

запропонованого переліку, який був поданий у календарному порядку): 
1. Національний конкурс «Благодійна Україна – 2015» – 81% 

2. Ухвалення Верховною Радою України Законів України про смс-благодійність – 

42% 

3. Національний рейтинг благодійників – 2016 – 35% 

       Загалом експерти відзначили 12 подій (акцій) 

 
14. Які благодійні чи волонтерські проекти (програми, ініціативи, акції) 

(пов’язані із збором або розподілом коштів чи наданням допомоги), спрямовані 

на вирішення конкретних суспільних проблем, які реалізовувались у 2015 році, 

Ви вважаєте найбільш ефективними та корисними (виберіть і виділіть, будь 

ласка, із запропонованого переліку не більше 3 пунктів. За бажанням, можна було 

внести доповнення до запропонованого переліку, який був поданий у календарному 

порядку): 
1-2. Он-лайн платформа «Українська біржа благодійності» – 48% 

1-2. Проект «Повернись живим» – 48% 

3-6. XI Всеукраїнська  благодійна акція «Серце до Серця» – 26% 
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3-6. Акція «Пробіг під каштанами» – 26% 

3-6. Проект «Відповідь на гуманітарну кризу в Україні» – 26% 

3-6. Проект “Підтримай армію» – 26% 

      Загалом експерти відзначили 31 проект 

 

15. Які благодійні або волонтерські організації (формальні чи неформальні) 

здійснювали свою діяльність в Україні у 2016 році максимально ефективно, 

публічно та прозоро для українського суспільства (можна було виділити із 

запропонованого переліку не більше 3 пунктів): 
1. МБФ «Таблеточки» – 23% 

2. МБФ «Українська Біржа Благодійності – 16% 

3. Карітас Україна – 13% 

Загалом експерти відзначили 34 організації 

 
16. Яким благодійним та волонтерським організаціям (чи фізичним особам) 

Ви особисто надаєте (або надали б) фінансову підтримку для реалізації їхніх 

доброчинних акцій чи ініціатив (вкажіть не більше трьох): 
1. МБФ «Українська Біржа Благодійності» – 19% 

2. МБФ «Таблеточки» – 13% 

3. БФ «Запорука» – 10% 

Загалом експерти відзначили 32 організації (особи) 

 

15. Вкажіть, будь ласка, прізвища (не більше трьох) відомих українських 

публічних осіб (політиків, громадських діячів, підприємців, спортсменів, 

письменників, діячів культури, мистецтва тощо), які, на Ваш погляд, 

найбільш активно ОСОБИСТО брали участь у 2016 році у благодійних та 

волонтерський акціях або ОСОБИСТО сприяли їхньому проведенню: 
1-2. Марина Порошенко – 16% 

1-2. Анжеліка Рудницька – 16% 

3-4. Роман Зозуля – 13% 

3-4. Сергій Притула – 13% 

5. Марія Єфросініна – 10% 

Загалом експерти відзначили 38 осіб 
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2. ПУБЛІЧНА ПРОМОЦІЯ ДОБРОЧИННОСТІ У 2016 РОЦІ 

Результати рейтингів, проведених в Україні та за кордоном, 

соціологічних опитувань, аналітичних досліджень, конкурсів, які 

стосуються розвитку благодійності і волонтерства в Україні 
 

 
2.1. Світовий рейтинг благодійності – 2016  

Глобальні тенденції благодійності  

Charities Aid Foundation (CAF) 

 

Мета Світового рейтингу благодійності – представити актуальну інформацію про 

масштаби та природу доброчинності у світі. Документ аналізує тенденції розвитку 

благодійності у різних країнах світу, а також дає рекомендації щодо доброчинності і 

корпоративної соціальної відповідальності урядам, некомерційним організаціям, 

компаніям та приватним особам. 

Дослідження проводить Charities Aid Foundation (CAF, https://www.cafonline.org/) – 

міжнародна благодійна організація, офіційно зареєстрована у Великобританії. Для 

аналізу використовуються дані, представлені компанією Gallup, що спеціалізується на 

маркетингових дослідженнях, у рамках програми World Poll, яка діє в 160 країнах світу. 

Ця інформація збирається з 2005 року, тому упорядники рейтингу можуть отримати 

унікальні дані щодо різних видів благодійної діяльності в глобальній перспективі та 

виявити деякі цікаві тенденції. 

Для того, щоб дати об’єктивну картину з урахуванням культурних розбіжностей між 

регіонами, у звіті розглядаються три види благодійної діяльності. При зборі даних для 

підготовки звіту респондентам пропонується відповістити на запитання: 

Чи займалися ви яким-небудь із перерахованих видів доброчинної діяльності 

протягом останнього місяця? 

 жертвували гроші некомерційній організації; 

 працювали у некомерційній організації як волонтер; 

 безпосередньо надавали допомогу незнайомій людині, яка на неї потребує. 

 

Основні результати і висновки 

 
За підсумками рейтингу, найщедрішою країною в світі вже третій рік поспіль стає 

М'янма, на другому місці, як і в минулому році, США, третє місце займає Австралія, 

четверте і п'яте - Нова Зеландія і Шрі Ланка відповідно. Наступні п'ять місць у рейтингу 

займають Канада, Індонезія, Великобританія, Ірландія та Об'єднані Арабські Емірати. 

М'янма, відома також як Бірма, вперше увійшла до рейтингу в 2013 році, відразу ж 

зайнявши друге місце, в 2014 пересунулася на перше, і третій рік поспіль його утримує. 

М'янма межує з Індією і Бангладеш на заході, з Китаєм на північному сході, з Лаосом на 

сході і Таїландом на південному сході. Крім Індії, жодна з країн-сусідів М'янми не 

отримувала високі місця в рейтингу, хоча в релігійному (буддизм), культурному та 

історичному відношенні М'янма дуже близька до Лаосу (даних в Індексі 2016 немає) і, 

частково, до Таїланду (37). 

Як і чому М'янма зробила дивовижний ривок в сфері благодійності поки 

залишається незрозумілим. 

Логічно було б припустити, що країни-сусіди, які мають відкриті кордони і спільну 

історію та культурні норми, повинні були б показувати подібні результати в 

https://www.cafonline.org/
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благодійності. Однак, судячи з даних рейтингу, це не так. І не тільки в разі вже згаданих 

М'янми (1), Лаосу і Таїланду (37). 

Деякі африканські країни-сусіди показують надзвичайно різні результати. 

Наприклад, розташовані поруч Чад (111) і Камерун (51), Кот д'Івуар (104) і Гана (77). 

В Азії відносно доброчинна Йорданія (71) відстає від зруйнованого Іраку (31), 

Непал (39) від Бутану (18), хоча це, загалом, практично одна країна. В'єтнам знаходиться 

на 64 місці, а Камбоджа (Кампучія) – на 98. 

У Латинській Америці теж багато цікавого: Парагвай (101) і Уругвай (58), 

Гватемала (29) і Гондурас (74). 

І в Європі чимало дивного: 3 колишні югославські республіки дуже відрізняються за 

позиціями в Індексі – Словенія (40), Хорватія (127) і Сербія (135). Португалія (90) – 

позаду Іспанії (79), а Північний Кіпр, який вважається «турецьким» (42) і власне держава 

Кіпр (35) розділяє 7 позицій. Росію (126) ж і Білорусь (100) – 26. Австрія займає 30 місце, 

Угорщина – 134, поступаючись навіть Росії, а Чехія – 121. 

І як завжди, на високих позиціях знаходяться США, Британія і країни 

Співдружності: Канада, Австралія, Нова Зеландія. 

На останньому, 140-му місці в рейтингу знаходиться Китай. 

За даними дослідження, деякі країни, в яких відзначено високий рівень розвитку 

приватної благодійності, знаходяться у важкій економічній ситуації. Тільки п'ять країн з 

першої двадцятки рейтингу є членами G-20, в яку входять найбільш економічно 

розвинені країни світу. 

Африка – континент, для якого відзначені найбільш істотні зростання показників 

благодійності за останній рік. 

Благодійність, як і раніше, часто пов'язана з природними катаклізмами і лихами. В 

цьому році високі значення Світового рейтингу благодійності відзначені в Іраку та Лівії, 

незважаючи на збройні конфлікти в цих країнах, а також в Непалі, який пережив в 2015 

році серію потужних землетрусів і займає найвище в історії країни місце в рейтингу. За 

даними рейтингу, показники приватної благодійності ростуть в країнах, які переживають 

громадянські війни, конфлікти і хвилювання, що свідчить про прагнення людей до 

взаємодопомоги і підтримки навіть в найважчих ситуаціях. 

У багатьох країнах чоловіки істотно частіше, ніж жінки, займаються волонтерством 

та допомагають незнайомим людям. Що стосується глобальної картини грошових 

пожертвувань, тут відмінності між чоловіками і жінками незначні. 

 

Традиційні універсальні рекомендації для органів влади 
• забезпечити справедливе, послідовне і відкрите регулювання діяльності НКО; 

• спростити процедуру здійснення пожертв і забезпечити жертвувателям усі 

можливі пільги; 

• сприяти розвитку незалежного громадянського суспільства і поважати право НКО 

на захист своїх інтересів; 

• забезпечити прозорість діяльності НКО та інформування суспільства щодо їхньої 

роботи; 

• сприяти розвитку благодійності по мірі розвитку економіки країни, 

використовуючи можливості середнього класу, чисельність якого у світі постійно 

зростає. 
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Україна у Світовому рейтингу благодійності 

 
Україна брала участь у семи рейтингах CAF. У Світовому рейтингу 2016 року 

Україна посіла 106-те місце.  

 

 Місце у 

Світовому 

рейтингу 

Світовий 

рейтинг, 

% 

Допомога 

потребуючим, 

% 

Грошові 

пожертви, 

% 

Волонтерська 

робота, % 

2010 рік 150 14 28 8 5 

2011 рік 105 26 37 11 30 

2012 рік 111 21 36 7 20 

2013 рік 102 24 36 8 14 

2014 рік 103 23 35 9 26 

2015 рік 89 29 35 38 13 

2016 рік 106 26 36 26 16 
 

 

Повна версія Світового рейтингу –  

https://www.cafonline.org/about-us/publications/2016-publications/caf-world-giving-index-

2016 

 

 

https://www.cafonline.org/about-us/publications/2016-publications/caf-world-giving-index-2016
https://www.cafonline.org/about-us/publications/2016-publications/caf-world-giving-index-2016


 11 

 

   

2.2.  Річниця Майдану: уроки революції і 

погляд в майбутнє 

Cоціологічне дослідження Фонду 

«Демократичні ініціативи» імені Ілька 

Кучеріва 
 

Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва (http://dif.org.ua/) 11–18 

листопада 2016 року провів опитування експертів, присвячене оцінці подій на Майдані, їх 

наслідків та уроків на майбутнє. В опитуванні взяло участь 69 експертів. Для порівняння 

використовуються результати експертного опитування «Друга річниця Майдану» 

(http://dif.org.ua/article/druga-richnitsya-maydanu-ekspertne-opituvannya), яке Фонд 

«Демократичні ініціативи» проводив 16–19 листопада 2015 року, та експертного 

опитування «Річниця Майдану» (http://dif.org.ua/article/richnitsya-maydanu-opituvannya-

gromadskoi-ta-ekspertnoi-dumki), проведеного 13–18 листопада 2014 року. 

Зі збільшенням часу віддалення від подій Євромайдану експерти готові давати 

більш точні визначення щодо того, чим був цей феномен. Найбільш загальноприйнятим є 

трактування «Майдану» як «Революції Гідності» – революції за демократизацію та 

європейський вибір. Другим найбільш поширеним серед опитаних експертів визначенням 

є  інтерпретація Майдану як  масових протестів і зростання громадської активності на тлі 

незадоволення політикою влади. 

Абсолютна більшість опитаних експертів вважає, що Майдан переміг, і ця позиція 

домінує вже три роки поспіль. Водночас панує думка, що цілі Майдану  були досягнуті 

лише частково. 

Головними цілями Майдану, які були досягнуті, абсолютна більшість експертів 

називає відновлення курсу на євроінтеграцію та підписання Угоди про асоціацію з ЄС, а 

також повалення влади  Віктора Януковича та його соратників. Ще одним досягненням 

Майдану є часткове якісне оновлення влади й створення нових соціальних ліфтів. Окрім 

досягнень, які були згадані експертами у 2014 та 2015 роках, зараз  також називають 

зміну системи цінностей у суспільстві та формування нових антикорупційних органів і 

початок боротьби з топ-корупцією. 

Серед недосягнутих цілей, які стояли перед Євромайданом, насамперед це – 

системна боротьба з корупцією, ліквідація всіх корупційних схем; повне 

«перезавантаження» системи  влади, її якісне оновлення. А ще вже впродовж трьох років 

експерти зазначають серед недосягнутих цілей, що так і не були притягнуті до 

відповідальності винні у злочинах проти учасників Євромайдану та не покарані 

представники попереднього режиму за вчинені злочини. 

З-поміж найбільш істотних позитивних наслідків Майдану експерти виокремлюють 

передовсім активізацію громадянського суспільства, появу волонтерського руху; 

формування політичної нації та зростання рівня національної самосвідомості; повернення 

до євроінтеграційного курсу та впровадження реформ у ключових сферах, що 

поєднується зі зміною цінностей та системою відносин у суспільстві та державі. 

Основними негативними (хоч і опосередкованими) наслідками Майдану стала 

агресія Росії, яка призвела не тільки до порушення суверенітету та цілісності України, але 

й до людських втрат. До основних негативних наслідків експерти також віднесли 

загострення соціально-економічної кризи та загальне падіння рівня життя. 

Абсолютна більшість опитаних експертів вважає повторення Майдану у 

короткостроковій перспективі неможливим або малоймовірним. Для порівняння 

нагадаймо, що напередодні другої річниці Майдану, 2015 року, думки щодо ймовірності 

нового  Майдану розділились, а у 2014 році повторення Майдану експерти називали 

цілком  ймовірним. 

Основну причину ймовірного виникнення масових акцій протесту більшість 

експертів вбачає в падінні рівня життя населення та загостренні економічної кризи. 

http://dif.org.ua/
http://dif.org.ua/article/druga-richnitsya-maydanu-ekspertne-opituvannya
http://dif.org.ua/article/richnitsya-maydanu-opituvannya-gromadskoi-ta-ekspertnoi-dumki
http://dif.org.ua/article/richnitsya-maydanu-opituvannya-gromadskoi-ta-ekspertnoi-dumki
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Водночас поширеною серед експертів є думка, що  може відбутися не Майдан-3, а 

штучно організований заколот, переворот (Росією, олігархами, політичними силами 

тощо). 

 

Дані Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» –  

http://dif.org.ua/article/richnitsya-maydanu-uroki-revolyutsii-i-poglyad-v-maybutne 

 

http://dif.org.ua/article/richnitsya-maydanu-uroki-revolyutsii-i-poglyad-v-maybutne
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2.3. Національний конкурс 

«Благодійна Україна – 2015» 

Організатор – Асоціація благодійників України 

 

Національний конкурс «Благодійна Україна» заснований Асоціацією благодійників 

України у 2012 році. Метою конкурсу є розвиток ефективного соціально-орієнтованого 

благодійництва в Україні, поліпшення якості комунікацій між благодійниками та 

отримувачами допомоги, створення додаткових можливостей для їхнього продуктивного 

діалогу. На сьогодні це єдиний діючий проект з відзначення кращих благодійників і 

найбільш ефективних доброчинних ініціатив в українському благодійному просторі.  

Завдання Конкурсу: 

• популяризація благодійництва і його різноманітних форм як прикладу 

ефективної роботи з громадою і дієвого шляху вирішення нагальних 

суспільних проблем; 

• відзначення кращих благодійників і благодійних проектів та акцій, 

реалізованих в Україні протягом поточного року; 

• інформування суспільства про кращі практики благодійної діяльності, 

популяризація та заохочення до благодійності. 

У конкурсі «Благодійна Україна – 2015» брали участь благодійники, які надавали 

допомогу для вирішення актуальних суспільних проблем у період з 1 січня по 31 грудня 

2015 року. Конкурс стартував 14 вересня 2015 року. Збір заявок тривав до 15 лютого 2016 

року.  

Конкурс проводився у 10 основних та 4 спеціальних номінаціях, а також 3 

номінаціях під патронатом Міністерства соціальної політики України. У конкурс було 

введено спеціальну номінацію для відзначення зарубіжних доброчинців – «Благодійник: 

допомога з-за кордону». Три номінації для відзначення волонтерської роботи – 

«Волонтер: фізична особа», «Волонтер: організація» та «Корпоративне волонтерство» – 

запровадило у рамках конкурсу Міністерство соціальної політики України, яке стало його 

співорганізатором. Також вручалися Спеціальні відзнаки Оргкомітету для благодійників, 

які найбільш ефективно працюють у визначених напрямах: культура, освіта, медицина, 

соціальна робота, допомога захисникам України. 

Збір конкурсних заявок тривав до 15 лютого 2016 року. Цього року, задля 

максимальної прозорості у публічності процесу висування номінантів, реєстрація заявок 

паралельно проходила у соціальній мережі Facebook. Загалом на конкурс надійшла 

рекордна кількість заявок – 712 – від благодійників з усіх куточків України.  

Оголошення лауреатів конкурсу (по три благодійники в усіх конкурсних 

номінаціях) відбулася 17 березня 2016 року. 15 номінацій оцінювала Конкурсна комісія, 

переможців у спеціальній номінації «Благодійність в медіа» визначала Медіа-рада. 

Голосування у номінації «Народний благодійник» було скасовано після того, як 

користувачі виявили технічну помилку, яку виявилося неможливим швидко усунути у 

рамках існуючої форми для голосування. 

Церемонія нагородження переможців пройшла 24 березня 2016 в Києві у 

приміщенні Національного культурно-мистецького і музейного комплексу «Мистецький 

Арсенал». Участь у церемонії взяли Дружина Президента України Марина Порошенко, 

Патріарх Київський та усієї Руси-України Філарет, Народний депутат України Микола 

Княжицький, заступник Міністра соціальної політики України Віталій Мущинін, Голова 

Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» Катерина Ющенко, 

письменник і видавець Іван Малкович, Голова Державної Регуляторної служби Ксенія 

Ляпіна, член Наглядової ради конкурсу «Благодійна Україна», Заслужена артистка 

України Марина Одольська, громадські діячі, а також широке коло доброчинців та 
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людей, небайдужих до розвитку благодійності в Україні. Перед початком церемонії до 

всіх присутніх звернувся Святіший Патріарх Філарет. 

Переможці отримали найвищу доброчинну нагороду України – «Янгола Добра», а 

лауреати та володарі спецвідзнак Оргкомітету – пам’ятні дипломи. 

Почесною відзнакою та «Янголом Добра» Оргкомітет конкурсу вшанував пам’ять 

відомої журналістки і волонтерки Ірини Гавришевої, яка померла у січні 2016 року. 

Окрім цього, була відзначена робота чотирьох організацій, що акумулюють та 

контролюють використання допомоги з-за кордону – їм були вручені відзнаки «За 

допомогу народу України у захисті гідності та незалежності». 

 
Лауреати і переможці Національного конкурсу «Благодійна Україна – 2015» 

 

Номінація «Благодійник: компанія – великий бізнес» 

1 місце – Публічне акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк» 

2 місце – «Проктер енд Гембл Україна» 

3 місце – Товариство з обмеженою відповідальністю Сільськогосподарське 

підприємство «НІБУЛОН» 

Номінація «Благодійник: компанія – середній бізнес» 

1 місце – ТОВ «Судноремонтна компанія «Аврора» (м. Херсон) 

2 місце – Група підприємств ТМ «Anserglob» (м. Херсон) 

3 місце – Торгова Марка «Україночка» – професійна мережа продовольчих делікатес-

маркетів «Україночка» (м. Вінниця) 

Номінація «Благодійник: малий бізнес (в т.ч. фізична особа – підприємець)» 

1 місце – Фізична особа – підприємець Шалай Олександр Віталійович (м. Ніжин, 

Чернінгівська обл.) 

2 місце – Фізична особа – підприємець Підгорняк Олександр Олександрович (м. 

Вінниця) 

3 місце – Фізична особа – підприємець Полігенько Олександр Іванович (м. Слов’янськ, 

Донецька обл.) 

Номінація «Благодійник: фізична особа» 

1 місце – Гребенюк Олена Степанівна (м. Київ) 

2 місце – Мкртчян Габріель Карленович (м. Бердичів, Житомирська обл.) 

3 місце – Піркл Дмитро Олександрович (м. Дніпро) 

3 місце – Сірак Степан Андрійович (м. Вінниця) 

Номінація «Благодійник: загальноукраїнський (в тому числі міжнародний) 

благодійний фонд (організація)» 

1 місце – Міжнародний благодійний фонд «Таблеточки» 

2 місце – Міжнародний благодійний фонд «Карітас України» 

3 місце – Міжнародний благодійний фонд «Українська Біржа Благодійності» 

Номінація «Благодійник: регіональний благодійний фонд (організація)» 

1 місце – Благодійний фонд «Щаслива дитина» (м. Запоріжжя) 

2 місце – Благодійна організація «Благодійний фонд «Народна поміч» (м. Житомир) 

3 місце – Благодійний фонд «БЛАГОМАЙ» (м. Київ) 

Номінація «Благодійник – неурядова організація» 

1 місце – Громадська організація «Let’s do it, Ukraine!» 

2 місце – Громадське об’єднання «Мистецька сотня «Гайдамаки» (м. Хмельницький) 

3 місце – Громадська організація «Міжнародний центр інноваційного розвитку та 

суспільних ініціатив» (м. Київ) 

Номінація «Благодійник: дитяча або молодіжна організація (спільнота)» 

1 місце – Волонтерська група «AngelS» (м. Запоріжжя) 

2 місце – Координаційна рада старшокласників міста Маріуполь (Донецька обл.) 

3 місце – Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №102 (м. Кривий Ріг, 

Дніпропетровська обл.) 

Номінація «Благодійна акція (проект, програма) року» 

1 місце – Благодійний арт-проект «Оскар і Рожева Пані» 

2 місце – Благодійний проект «100 тисяч книжок для сільських бібліотек» 

3 місце – Громадська організація «Бігова Україна» 
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Спеціальна номінація «Ефективне використання благодійної допомоги»  

1 місце – Благодійна організація «Я – Волноваха» (м. Волноваха, Донецька обл.) 

2 місце – Миколаївський місцевий благодійний фонд «Центр соціальних програм» 

3 місце – Краматорська міська громадська організація «Фонд розвитку громади» 

(м. Краматорськ, Донецька обл.) 

Спеціальна номінація «Благодійність у медіа» 

1 місце – Соціальне ток-шоу «Місто добра», ТРК «Київ» 

2 місце – Громадська організація «ЧАС.ОПИС» (м. Вінниця) 

3 місце – Тижневик «Освіта України» 

Спеціальна номінація «Інновації у благодійності» 

1 місце – Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд «Давай допоможемо» 

2 місце – Громадська організація «Всеукраїнська співдружність «Пошук зниклих дітей» 

(м. Запоріжжя) 

3 місце – Благодійна організація «Благодійний Фонд «Щаслива лапа» 

Спеціальна номінація «Благодійник: допомога з-за кордону» 

1 місце – доктор Йозеф Циглер (Німеччина) 

2 місце – Спілка «Друзі Канева» 

3 місце – Староство повітове в Ополю 

Номінація «Волонтер: фізична особа» 

1 місце – Мороз Діана Григорівна (м. Вінниця) 

2 місце – Радушинська Оксана Петрівна (м. Старокостянтинів, Хмельницька обл.) 

3 місце – Попов Олександр Васильович (м. Хмельницький) 

Номінація «Волонтер: організація» 

1 місце – Волонтерський психолого-консультативний центр «Фенікс» для воїнів АТО, їх 

родин та переселенців (м. Бердичів, Житомирська обл.) 

2 місце – Волонтерська організація «Бойові Бджілки» (м. Вінниця) 

3 місце – Волонтерська група «Маленький Ельф» (Київська обл.) 

Номінація «Корпоративне волонтерство» 

1 місце – Компанія SoftServe, Благодійний фонд «Відкриті очі» (м. Львів) 

2 місце – Приватне акціонерне товариство «Фаворит Компані» (м. Житомир) 

3 місце – Товариство з обмеженою відповідальністю «Ашан Україна Гіпермаркет» 

Спеціальні відзнаки Оргкомітету: 

• За особисту підтримку благодійності і волонтерства в Україні – Святіший Патріарх 

Київський і всієї Руси-України Філарет. 

• Кращий благодійник у сфері освіти – Федерація учнівських організацій «Єдність» 

міста Біла Церква (Київська обл.). 

• Кращий благодійник у сфері медицини – Благодійна організація «Всеукраїнський 

благодійний фонд «Єдина родина» (м. Харків). 

• Кращий благодійник у сфері культури – Театрально-видовищний заклад культури 

«Київський національний академічний театр оперети». 

• Кращий благодійник у сфері соціальної роботи – Карпенко Надія Анатоліївна (м. 

Біла Церква, Київська обл.). 

• Кращий благодійник у сфері допомоги захисникам України – Громадська 

організація «Eleos-Ukraine». 

• За розвиток благодійності і волонтерства в Україні – Гавришева Ірина 

Олександрівна (посмертно). 

• За допомогу народу України у захисті гідності та незалежності – Громадська 

організація «Захист Патріотів», Фонд Вільна Україна, Канадсько-Українська 

Фундація, Організація Нова Українська Хвиля, ПАСЕЙК. 

 

Офіційний сайт конкурсу – http://blagoukraine.org/ 

http://blagoukraine.org/
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2.4. IX Національний конкурс 

«Добро починається з тебе» 

Організатори – МБФ «Україна 3000», Асоціація 

благодійників України, Університет менеджменту освіти 

НАПН України, тижневик «Освіта України» 
 

«Добро починається з тебе» – постійнодіючий всеукраїнський благодійний проект, 

який проводиться з 2007 року. Організатори конкурсу – Міжнародний благодійний фонд 

«Україна 3000», Асоціація благодійників України, Університет менеджменту освіти 

НАПН України та тижневик «Освіта України». Мета проекту – виховання у молодого 

покоління розуміння та культури благодійності, залучення дітей і молоді до благодійної 

діяльності, пропаганда і популяризація благодійництва як серед дітей та молоді, так і 

серед українського суспільства в цілому.  

Організаційно проект «Добро починається з тебе» передбачає проведення конкурсу 

благодійних проектів серед дитячих та молодіжних колективів, визначення та 

нагородження переможців конкурсу, опрацювання та поширення отриманого досвіду. 

Проект є дуже важливим за своєю місією: достукатись до кожної дитини, на конкретних 

прикладах показати, що добро при бажанні може творити кожен. Однак, як і кожну 

справу, робити добро треба кваліфіковано і вміло. Саме тому потрібно не тільки 

виховувати у дітей доброту і милосердя, а й навчити їх практичному здійсненню 

благодійної діяльності. За роки проведення конкурсу було представлено понад 3 тисячі 

благодійних проектів, до реалізації яких сумарно було залучено понад 450 тисяч 

школярів з усіх куточків країни. У 2015-2016 навчальному році проводився Дев’ятий 

Національний конкурс благодійних проектів «Добро починається з тебе». 

Конкурс стартував 20 жовтня 2015 року. На адресу організаторів надійшло 135 

заявок з усіх областей України. У конкурсі взяли участь благодійні акції і проекти, 

повністю або частково реалізовані протягом 2015 року, у тому числі постійнодіючі та 

довготривалі програми, етапи реалізації яких співпадають з визначеними термінами. 

До 1 квітня 2016 року тривав збір заявок. Після цього розпочала роботу Національна 

конкурсна комісія, до якої входять фахівців у сфері організаційної та виховної роботи, 

благодійності, волонтерства. Критеріями оцінювання проектів є: 

• актуальність ідеї та можливість її реалізації;  

• соціальна значимість та інноваційність ідеї, покладеної в основу проекту; 

• відповідність проведених заходів зазначеній меті й завданням проекту; 

• ефективність і дієвість інструментарію, використаного під час реалізації 

проекту; 

• перспективи розвитку проекту; 

• можливість узагальнення та поширення досвіду реалізації проекту. 

Національна конкурсна комісія провела оцінювання заявок і прийняла рішення 

допустити до участі у другому етапі оцінювання 40 заявок, серед яких було обрано 12 

лауреатів. Результати конкурсу були оголошені 14 червня 2016 року.  

 

Переможці Дев’ятого Всеукраїнського конкурсу благодійних проектів 

«Добро починається з тебе» (2015-2016 навчальний рік) 

І номінація 

Соціальні проекти 

І місце – Полтавський міський багатопрофільний ліцей № 1 ім. І. П. 

Котляревського Полтавської міської ради 

ІІ місце – Міський Центр дитячої творчості м. Білгород-Дністровський, Одеська 

область 

ІІІ місце – Житомирська ЗОШ №17 
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Екологічні проекти 

І місце – Гімназія імені Пантелеймона Куліша, м. Борзна Чернігівської області 

ІІ місце – Хорошівська ЗОШ І-ІІІ ступенів з музично-хореографічним профілем 

Петропавлівської районної ради Дніпропетровської області 

ІІІ місце – Ірпінський еколого-технічний центр творчості школярів та молоді, 

Київська область 

Культурологічні проекти 

І місце – КПНЗ «ЦДЮТ «Дружба», м. Кривий Ріг 

ІІ місце – Тарандинцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені В.А. 

Симоненка, Полтавська область 

ІІІ місце – Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 ім. 

Т.Г.Шевченка Полтавської міської ради 

ІІ номінація 

І місце – ГО «Молодіжна рада Миколаєва» 

ІІ місце – Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 

факультет біології, екології та медицини, кафедра загальної біології та водних 

біоресурсів, студентське наукове товариство «Гідробіолог» 

ІІІ місце – Національний університет державної податкової служби України 

(НУДПСУ) 

 

Офіційний сайт проекту – www.dobri.in.ua. 

http://www.dobri.in.ua/
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2.5. Національний рейтинг благодійників 

Організатор – Український форум благодійників 

 

30 вересня 2016 року Український форум благодійників оприлюднив результати 

третього Національного рейтингу благодійників. Окрім переліку організацій, які відкрито 

звітують про свої витрати, Рейтинг щороку дає змогу оцінити тенденції в секторі 

благодійності України. 

Мета Національного рейтингу благодійників — сприяння розвитку прозорої та 

підзвітної благодійності в Україні. 

Рейтинг формується на підставі фінансових показників — річних витрат 

благодійних фондів та організацій на власні благодійні програми, які задекларовані у 

річних податкових звітах та добровільно надані організаціями організаторам рейтингу з 

копіями підтверджуючих документів. 

Цього року Національний рейтинг благодійників проводиться втретє. Перший 

рейтинг був проведений у 2013 році, другий — у 2015 році. 

Рейтинг 2016 року складений за підсумками офіційно відзвітованих витрат на 

благодійність у 2015 році. 

Інформаційний партнер рейтингу — журнал «Новое время». 

Партнер — компанія EY в Україні. 

У Національному рейтингу благодійників у 2016 році взяли участь 74 благодійних 

фонди та організації. Це значно вищий результат у порівнянні з попередніми роками, 

адже у 2013 році у рейтингу взяли участь 34 фонди, у 2015 році — 57 фондів. Протягом 

2015 року учасники рейтингу витратили на благодійність 790,9 млн. грн. 

За даними Державної фіскальної служби всього благодійні витрати у 2015 році 

склали 9 378 325 221 грн., що були відзвітовані 9196 благодійними організаціями та 

фондами. 

Таким чином, у Національному рейтингу благодійників у 2016 році взяли участь 

0,8% від тих благодійних фондів та організацій, які офіційно відзвітували у фіскальну 

службу за результатами 2015 року. Їхні спільні витрати склали 8,4% від усіх витрат на 

благодійність. 

Серед 74 благодійних фондів та організацій, що взяли участь у рейтингу, відбувся 

такий розподіл: 

• витрачений бюджет до 1 млн. грн — 21 організація (28%); 

• витрачений бюджет від 1 до 10 млн. грн. — 37 організацій (50%); 

• витрачений бюджет понад 10 млн. грн. — 16 організацій (22%). 

 

Переможці Національного рейтингу благодійників 

 

Фонди з бюджетом понад 10 млн грн 

 

1. Міжнародний благодійний фонд «Карітас України» — «Витрати на благодійну 

діяльність за 2015 рік», «Витрати у сфері соціального захисту у 2015 році», «Динаміка 

зростання витрат на благодійність у 2014/2015 роках». 

2. Міжнародний благодійний фонд «Таблеточки» — «Кількість залучених 

волонтерів у 2015 році». 

3. Миколаївський обласний благодійний фонд «Регіональний фонд Благочестя» — 

«Витрати у сфері допомоги армії у 2015 році». 
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4. Міжнародний благодійний фонд «Українська Біржа Благодійності» — «Витрати у 

сфері охорони здоров’я у 2015 році», «Витрати у сфері захисту довкілля та тварин у 2015 

році». 

5. Міжнародна благодійна організація «Фонд Східна Європа» — «Витрати у сфері 

економічного розвитку у 2015 році». 

6. Благодійний фонд «Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» — «Витрати у сфері 

мистецтва та культури у 2015 році», «Витрати у сфері спорту та фізичної культури у 2015 

році», «Витрати на розвиток науки і культури у 2015 році». 

 

Фонди з бюджетом від 1 до 10 млн грн 

 

1. Донецький міський благодійний фонд «Доброта» — «Витрати на благодійність у 

2015 році», «Витрати у сфері соціального захисту у 2015 році». 

2. Благодійний фонд «Станція Харків» — «Динаміка зростання витрат на 

благодійність у 2014/2015 роках». 

3. Миколаївський місцевий благодійний фонд Центр соціальних програм — 

«Кількість залучених волонтерів у 2015 році», «Витрати у сфері економічного розвитку у 

2015 році». 

4. Міжнародний благодійний фонд «Україно! Я за тебе!» — «Витрати у сфері 

допомоги армії у 2015 році». 

5. Благодійна організація «Благодійний фонд «Щаслива лапа» — «Витрати у сфері 

захисту довкілля і допомоги тваринам у 2015 році». 

6. Всеукраїнський благодійний фонд Ігоря Янковського «Ініціатива заради 

майбутнього» — «Витрати у сфері мистецтва та культури у 2015 році». 

7. Всеукраїнський благодійний фонд «Запорука» — «Витрати у сфері охорони 

здоров’я e 2015 році». 

8. Міжнародний благодійний фонд імені Ярослава Мудрого «Фонд сприяння 

розвитку української національної школи» — «Витрати у сфері освіти і науки у 2015 

році». 

9. Благодійний фонд «Фонд Кличко» — «Витрати у сфері спорту та фізичної 

культури у 2015 році». 

 

Фонди з бюджетом до 1 000 000 грн 

 

1. Тернопільський обласний БФ «Майбутнє сиріт» — «Витрати на благодійність у 

2015 році», «Витрати у сфері соціального захисту у 2015 році». 

2. Благодійний фонд «Сестри Даліли» — «Динаміка приросту витрат на 

благодійність у 2014/2015 роках». 

3. Благодійна організація «Благодійний фонд «Ти-Ангел» — «Кількість залучених 

волонтерів у 2015 році», «Витрати у сфері науки та освіти у 2015 році». 

4. Благодійний фонд «Надія на життя» — «Витрати у сфері допомоги армії у 2015 

році». 

5. Благодійна організація «Фонд громади Житомира» — «Витрати у сфері 

економічного розвитку у 2015 році». 

6. Міжнародна благодійна фундація лікаря Берсенєва — «Витрати у сфері охорони 

здоров’я у 2015 році». 

7. Міська благодійна організація «Фонд громади Вознесенська» — «Витрати у сфері 

спорту та фізичної культури у 2015 році». 

 

 

Сторінка рейтингу –  

http://ufb.org.ua/sektor-blagodijnosti/blagodijni-organizacii/doslidzhennja-blagodijnix-

organizacij.htm?id=4766 

http://ufb.org.ua/sektor-blagodijnosti/blagodijni-organizacii/doslidzhennja-blagodijnix-organizacij.htm?id=4766
http://ufb.org.ua/sektor-blagodijnosti/blagodijni-organizacii/doslidzhennja-blagodijnix-organizacij.htm?id=4766
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2.6. Волонтерська премія Євромайдан SOS – 2016 

 

Протест, який після побиття студентства правоохоронцями переріс у Революцію 

Гідності, змінив не лише Україну, а й певною мірою вплинув на світ. Ми показали, що 

можемо боротися, що нам важлива наша країна та її цивілізаційний вибір, і це коштувало 

нам 120 життів та сотні поранених і катованих. 30 листопада можна вважати днем відліку 

не лише Революційного Майдану, а й української війни за незалежність, коли вже інший 

диктатор насильницьким способом висунув претензії на територіальну цілісність України 

та наше право вибору. Ця війна, це протистояння відкрили величезний потенціал 

українського суспільства. Ми навчились відповідати не лише за себе, але й за країну. 

Адже свобода – це привілей зрілих і відповідальних та дієвих людей. 

Саме із поваги до таких людей Євромайдан SOS започаткував Премію для людей за 

системну волонтерську роботу та/або вчинок. 

Критерії висування номінантів: 

- щоденна волонтерська робота або вчинок; 

- відсутність належності до керівних позицій у будь-якій з політичних сил. 

Перелік усіх номінантів був оприлюднений для проведення онлайн-голосування 25 

листопада. Переможців у інших номінаціях оголошувало журі. Церемонія нагородження 

відбулася 30 листопада 2015 року – у символічну дату початку Революції Гідності, що й 

стала стартом ініціативи Євромайдан SOS як відповіді тисяч звичайних людей на 

брутальні дії влади щодо розгону мирної студентської демонстрації. До складу журі 

увійшли: письменник Сергій Жадан, телеведуча Соломія Вітвіцька, співачка Саша 

Кальцова, керівниця Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська, керівник 

гуманітарної місії «Чорний тюльпан» Ярослав Жилкін, адвокатка сімей Небесної Сотні 

Євгенія Закревська і координаторка ініціативи Єромайдан SOS Олександра Матвійчук. 

Також організатори відзначили, що цього року на премію було номіновано вдвічі більше 

волонтерів, ніж минулого року – понад 100 осіб. 

Володарі премії: 

Антон Дубішин – збирає та купує необхідні речі для військових в АТО. Вміє 

робити декоративні вироби, продає їх та отримані кошти передає військовим на 

лікування. Антон все своє життя бореться із тяжкою хворобою, яка не дозволяє йому 

рухати майже всіма м’язами тіла. Але ця «особливість», як називає хворобу сам Антон, не 

завадила йому стати волонтером. 

Людмила Глондар – сестра бійця – Сергія Глондаря, який перебуває у полоні. Вона 

методично та вперто бореться за звільнення свого брата та інших бійців, затриманих у 

полоні. 

Ірина Гук – координатор організації Народний Тил. Ірина трудиться в напрямку 

Медицини Народного Тилу та проекту Діти Народного Тилу. Медицина Народного Тилу 

збирає та відправляє на передову індивідуальні бойові аптечки, ліки, розхідні матеріали 

та спорядження для військових лікарів, медикаменти для шпиталів, що знаходяться в зоні 

бойових дій. 

Найбільшу підтримку серед номінантів у мережі інтернет набрав 80-річний 

Наумець Аскольд Георгійович. Дідусь щомісяця у день пенсії приносить у 

волонтерський центр на Фролівській (Київ) по 100 гривень. Також він збирає кришечки 

на протези. 

 

Офіційний сайт організаторів – http://euromaidansos.org/uk 

 

 

http://euromaidansos.org/uk
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2.7. Фестиваль-церемонія відзначення громадських діячів 

та активістів «Воля громади. Червона доріжка Гідності» 

 

Події трирічної давності стали доленосними для України. Хіба міг хтось за півроку 

чи за місяць до того передбачити трагічні події на Майдані та подальші бойові дії з 

державою-агресором? Але саме ці події народили нових героїв, чиї вчинки будуть 

закарбовані золотими літерами в новій історії України. Саме завдяки Майдану 

прокинулись та розкрилися ті споконвічні цінності, за які боровся український народ 

протягом багатьох століть своєї історії. Гідність, Свобода, Любов до своєї землі надихали 

людей на боротьбу – відчайдушну, запеклу та самовіддану. І саме це дає нам віру в те, 

наш народ гідний тих цінностей, заради яких люди жертвували своїм життям. 

Ці роки найважчі, але й найвидатніші для України, адже вони розкрили та показали, 

яким волелюбним є український народ. 

Минулого року, у День Незалежності, був проведений Фестиваль громадських 

організацій, який зібрав понад 40 українських громадських об’єднань, організацій та 

представників з інших країн. 

Актив ГС «Воля Громади» та ГО «Вольниця» вирішили зробити цей Фестиваль 

щорічною традицією. Було розроблено та реалізовано в життя проект «Аргументована 

Рада», який об’єднав усіх громадських активістів, очевидців подій Майдану, просто 

небайдужих громадян, які хочуть своєю громадською діяльністю впливати на теперішнє 

та майбутнє нашої держави. Ця діяльність розгалужена та стосується всіх сфер життя: 

патріотичного, екологічного, інформаційного, дитячого, творчого, етнічного тощо. 

Саме на одній із зустрічей Аргументованої Ради виникла ідея проведення Червоної 

доріжки Гідності в рамках Фестивалю громадських організацій та ініціатив «Воля 

Громади». Ідея була підтримана одностайно, з того часу активно обговорюється, живе, і 

реалізовується. 

Громадським проектом «Червона доріжка Гідності» ГС «Воля Громади» та ГО 

«Вольниця» прагнуть поширити інформацію щодо діяльності  та  вшанувати громадських 

діячів, волонтерів, які своїми самовідданими вчинками надихають інших. Це ті люди або 

громадські об’єднання, які своїми діями, самим своїм життям довели, що для змін, навіть 

докорінних, не обов’язково чекати допомоги з боку влади, держави, чиновників тощо. 

Вони осяяні небайдужістю та вірою, патріотизмом та любов’ю до рідної землі. Саме такі 

люди стають номінантами та лауреатами. 

 

Основні номінації фестивалю: 

 

1. Воїн Світла. 

2. Берегиня. 

3. Рушії змін. 

4. ЕкоВартові життя. 

5. Натхнення Майдану. 

6. Неопалима купина. 

7. Згуртовані мрією. 

8. Легенди громадського руху. 

 

Кожен номінант міг висувати свою кандидатуру особисто, або це могли зробити 

громадська спілка, друзі та знайомі. Номінантом могли стати також громадська спілка 

або об’єднання. З номінантами та їхньою діяльністю можна було ознайомитися на сайті 

Фестивалю (http://vgfest.org/). У кожного відвідувача була змога підтримати номінанта, 

http://vgfest.org/
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який почесно прямував Червоною доріжкою Гідності, вистеленою з соломи та посипаною 

пелюстками троянд. Номінанти пройшли по ній до головної сцени, на якій представяли 

свою діяльність для гостей та учасників фестивалю. 

 

Переможці фестивалю: 

 

1. Воїн Світла: 

• Павло Диба 

• Анна Рутковська 

• Людмила Бобровська 

• Сергій Тіунов 

• Павло Ковальчук 

• Влад Тертичний 

• Олександр Пойда 

• Артем Харченко 

• Євген Пахомов 

• Олексій Василюк 

• Максим Потапчук 

• Оксана Радушинська 

• Володимир Сорока 

 

2. Берегиня: 

• Любов Сердунич 

• Анна Рутковська 

• Оксана Лазебник 

• Тетяна Кагуй 

• Валентина Жук 

• Олена Птуха-Повідайчик 

• Зінаїда Глушкова 

• Юлія Фобія 

• Світлана Мирвода 

• Лідія Буцька 

• Світлана Шконда 

• Тетяна Власова 

• Світлана Ушакова 

• Ірина Попова 

 

3. Рушії змін: 

• Ірина Попова 

• Богдана Бабич 

• Ксенія Бикова 

• Марія Тищенко 

• Назарій Гичка 

• Сергій Бакшеєв 

• Євдокія Попович 

• Сергій Бондаренко 

• Володимир Важненко 

• Вадим Приходченко 

• Олексій Краснощоков 

• Олена Єлінова 
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• Володимир Станков 

• Олена Гавяда 

• Ірина Сидоренко 

• Олена Судакова 

 

4. Еко Вартові Життя: 

• Анна Рутковська 

• Віталій Даниленко 

• Лілія Озерна 

 

5. Натхнення Майдану: 

• Анатолій Паламаренко 

• Інна Шконда 

• Любов Сердунич 

• Анна Рутковська 

• Василь Ковтун 

• Оксана Максимишин-Корабель 

• Руслана Лоцман 

• Олена Верлан-Кульшенко 

• Роман Нічик 

• Тетяна Редькина 

• Богдана Костюк 

• Оксана Ніколаєнко 

• Оксана Продан 

• Раїса Шматко 

• Лариса Пойда 

• Наталія Крісман 

• Олександра Важненко 

• Юрій Старчевод 

• Злата-Зоряна Паламарчук 

• Юрій Нерослік 

 

6. Неопалима купина: 

• Анна Рутковська 

• Андрій Нечипоренко 

• Марина Шеремет 

• Тетяна Власюк 

• Любов Сердунич 

• Катерина Кобко 

 

7. Згуртовані мрією: 

• ГО «ЕкоГромада» (представник Аркадій Шиманський) 

• Волонтерська иніціатива «КИЇВ-СХІД-ДІТИ» (представник Євгенія Пірог) 

• ГО «Затишна Боярка» (представник Анна Тимченко) 

• Троєщинська «гвардія» дідусів і бабусь (представник Валентина Василівна 

Дмитренко) 

• ГО «Творче об’єднання письменників та художників «Кам’яний острів» 

(представник Тетяна Сметанюк) 

• НАРОДНА ФІЛАРМОНІЯ (представник Руслана Лоцман) 

• ГО «Поруч» (представник Софія Хом’як) 
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• СВЖ «Природа над усе» (представник Анжеліка Комарова) 

• ГО «Творча сотня «РУХ ДО ПЕРЕМОГИ» (представник Петро 

Радушинський) 

• Благочинна ініціатива «ФРАНКФУРТСКИЙ ОБОЗ» (представник Інна 

Олійник) 

• ГО «Наше відродження» (представник Олена Косінова) 

• СВО «ТЕАТР СЛОВА» (представник Оксана Чернуха) 

• ГО «Місія захисту бджіл імені Петра Хмари» (представник Сергій Шмуля) 

• ГО «Парк «Наталка» (представник Наталія Чорногуб) 

 

8. Легенди громадського руху: 

• ВГО «Українська Служба Порятунку» (представник Павло Диба) 

• Молодіжна громадська організація «Нова Атлантида» (представник Анна 

Рутковська) 

 

Зараз важливо підтримати тих, хто, окрім своїх щоденних справ, знаходить час і 

сили на волонтерство, громадську діяльність. Цим громадським проектом організатори 

хочуть відзначити людей, які не мають жодного відношення до політики або комерційних 

проектів. Людей, які стали лідерами для себе, повірили в себе та займаються 

громадською діяльністю за покликом серця. Саме з таких лідерів народжується сильний 

народ. 

Україна має знати своїх героїв! 

 

Офіційний сайт організаторів – http://vgfest.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vgfest.org/
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2.8. Законопроект про СМС-благодійність 

 

 

Про внесення змін до деяких законів України щодо 

створення сприятливих умов для впровадження 

благодійних телекомунікаційних повідомлень 

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 47, ст.798) 

Верховна Рада України п о ст ано вл я є : 

I. Внести зміни до таких законів України: 

1. У Законі України "Про збір на обов’язкове державне пенсійне 

страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 37, ст. 237 із наступними 

змінами): 

1) пункт 10 статті 1 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту: 

"Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування не сплачується абонентами при 

відправленні благодійного телекомунікаційного повідомлення". 

У зв’язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - 

п’ятим; 

2) у пункті 9 статті 2: 

абзац третій доповнити словами "крім випадків надання послуг з відправлення 

благодійного телекомунікаційного повідомлення"; 

доповнити абзацами десятим і одинадцятим такого змісту: 

"вартість послуг з відправлення благодійного телекомунікаційного повідомлення. 

У разі отримання благодійного телекомунікаційного повідомлення суми збору на 

обов’язкове державне пенсійне страхування, виходячи з суми коштів, які оператор 

стільникового рухомого зв’язку перераховує неприбутковій організації, у тому числі 

благодійній організації (крім політичних партій і кредитних спілок), або територіальній 

громаді, зараховуються оператором стільникового рухомого зв’язку в рахунок зменшення 

поточних платежів з цього збору протягом поточного звітного періоду". 

2. Пункт 1.24 статті 1 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в 

Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 29, ст. 137; 2005 р., № 1, ст. 23) 

доповнити абзацом четвертим такого змісту: 

"Дія цього Закону не поширюється на операції операторів телекомунікацій з 

перерахування коштів на цілі благодійної діяльності, зібраних публічним збором 

благодійних пожертв з використанням у межах здійснення благодійного 

телекомунікаційного повідомлення, та збору коштів на цілі благодійної діяльності на 

підставі договору, укладеного між оператором телекомунікацій та неприбутковою 

організацією, у тому числі благодійною організацією (крім політичних партій і кредитних 

спілок), або територіальною громадою". 

3. Статтю 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1 із наступними 

змінами) доповнити частиною четвертою такого змісту: 

"4. Не вважаються фінансовими послугами операції оператора телекомунікацій з 

публічного збору благодійних пожертв з абонентів з використанням благодійних 

телекомунікаційних повідомлень, які здійснюються на підставі договору, укладеного між 

оператором телекомунікацій та неприбутковою організацією, у тому числі благодійною 

організацією (крім політичних партій і кредитних спілок), або територіальною громадою, 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/400/97-%D0%B2%D1%80
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/400/97-%D0%B2%D1%80
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/400/97-%D0%B2%D1%80/paran36#n36
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/400/97-%D0%B2%D1%80/paran61#n61
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2346-14
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2664-14/paran84#n84
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а також операції оператора телекомунікацій з перерахування таких коштів на користь 

неприбуткової організації, у тому числі благодійної організації (крім політичних партій і 

кредитних спілок), або територіальної громади". 

4. У Законі України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 

р., № 12, ст. 155 із наступними змінами): 

1) статтю 1 доповнити частиною другою такого змісту: 

"2. Термін "благодійне телекомунікаційне повідомлення" вживається в цьому Законі 

у значенні, наведеному в Законі України "Про благодійну діяльність та благодійні 

організації"; 

2) пункт 10 частини першої статті 32 викласти в такій редакції: 

"10) повернення від оператора, провайдера телекомунікацій невикористаної частини 

коштів у разі відмови від передплачених телекомунікаційних послуг у випадках і 

порядку, визначених правилами надання і отримання цих послуг, а також договором 

приєднання щодо виконання благодійного телекомунікаційного повідомлення (у разі 

укладення такого договору)"; 

3) пункт 2 частини першої статті 39 викласти в такій редакції: 

"2) надавати безоплатний доступ споживачам до телекомунікаційних мереж 

загального користування для виклику пожежної охорони, Національної поліції, швидкої 

допомоги, аварійних служб газу та підрозділів екстреної допомоги населенню за єдиним 

телефонним номером 112, а також для надсилання благодійного телекомунікаційного 

повідомлення. 

Безоплатно оператором телекомунікацій надаються: 

а) послуги телефонного зв’язку або послуги з передачі текстового повідомлення, 

якщо вони надаються абонентам для направлення (здійснення) ними благодійного 

телекомунікаційного повідомлення; 

б) послуги з перерахування коштів як благодійної пожертви на користь 

неприбуткової організації, у тому числі благодійної організації (крім політичних партій і 

кредитних спілок), або територіальної громади на виконання благодійного 

телекомунікаційного повідомлення, направленого (здійсненого) таким абонентом; 

в) послуги з публічного збору благодійних пожертв з використанням благодійного 

телекомунікаційного повідомлення згідно з договором, укладеним між оператором 

телекомунікацій та неприбутковою організацією, у тому числі благодійною організацією 

(крім політичних партій і кредитних спілок), або територіальною громадою. 

При цьому на суму коштів, перераховану оператором на цілі благодійної діяльності, 

зібраних публічним збором благодійних пожертв з використанням благодійного 

телекомунікаційного повідомлення, зменшується аванс абонента за телекомунікаційні 

послуги. Відповідна сума коштів списується з особового рахунку абонента". 

5. У Законі України "Про благодійну діяльність та благодійні організації" (Відомості 

Верховної Ради України, 2013 р., № 25, ст. 252; 2014 р., № 23, ст. 871, № 43, ст. 2032, № 

41-42, ст. 2028): 

1) частину першу статті 1 доповнити пунктом 4 -

1 такого змісту: 

"4-

1) благодійне телекомунікаційне повідомлення - ініційоване з кінцевого обладнання 

абонента голосове, текстове повідомлення, набір певного номера, використання сигналів 

тонового набору, які зафіксовані обладнанням оператора телекомунікацій на телефонний 

номер, виділений для збору коштів на цілі благодійної діяльності. У разі направлення 

(здійснення) абонентом благодійного телекомунікаційного повідомлення оператор 

телекомунікацій зобов’язаний перерахувати попередньо передплачені абонентом, але не 

використані ним кошти за телекомунікаційні послуги (аванс) у межах невикористаного 

залишку відповідній неприбутковій організації, у тому числі благодійній організації (крім 

політичних партій і кредитних спілок), або територіальній громаді на цілі благодійної 

діяльності у строк та відповідно до умов, визначених договором"; 

2) частину першу статті 7 після слів "електронного зв’язку або телекомунікації" 

доповнити словами "у тому числі благодійного телекомунікаційного повідомлення"; 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1280-15
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5073-17
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5073-17
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5073-17/paran7#n7
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5073-17/paran67#n67
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3) доповнити статтею 7 -

1 такого змісту: 

"Стаття 7-

1. Особливості публічного збору благодійних пожертв з використанням 

благодійного телекомунікаційного повідомлення 

1. Оператор телекомунікацій здійснює збір благодійних пожертв з використанням 

благодійного телекомунікаційного повідомлення серед абонентів на підставі договору 

про публічний збір благодійних пожертв, укладеного з неприбутковою організацією, у 

тому числі благодійною організацією (крім політичних партій і кредитних спілок), або 

територіальною громадою. При цьому видача довіреності оператору від неприбуткової 

організації, у тому числі благодійної організації (крім політичних партій і кредитних 

спілок), або територіальної громади не вимагається. 

2. Умови виконання благодійного телекомунікаційного повідомлення, не встановлені 

законом, визначаються на підставі відповідного договору приєднання, який оператор 

телекомунікацій розміщує на своєму офіційному веб-сайті. 

3. Після отримання від абонента благодійного телекомунікаційного повідомлення 

оператор телекомунікацій перераховує попередньо передплачені абонентом, але не 

використані ним кошти за телекомунікаційні послуги (аванс) у межах невикористаного 

залишку як благодійну пожертву на користь неприбуткової організації, у тому числі 

благодійної організації (крім політичних партій і кредитних спілок), або територіальної 

громади у строк та відповідно до умов, визначених договором. 

4. Неприбуткова організація, у тому числі благодійна організація (крім політичних 

партій і кредитних спілок), або територіальна громада використовує кошти, зібрані 

шляхом публічного збору благодійних пожертв з використанням благодійного 

телекомунікаційного повідомлення, виключно на цілі, визначені договором, укладеним з 

оператором телекомунікацій. Використання таких коштів на фінансування 

адміністративних та інших витрат неприбуткової організації, у тому числі благодійної 

організації (крім політичних партій і кредитних спілок), або територіальної громади, що 

не передбачені договором, забороняється. 

5. Оператор телекомунікацій має право здійснювати контроль цільового 

використання коштів, зібраних шляхом публічного збору благодійних пожертв з 

використанням благодійного телекомунікаційного повідомлення неприбутковою 

організацією, у тому числі благодійною організацією (крім політичних партій і кредитних 

спілок), або територіальною громадою. 

Істотними умовами договору, укладеного між оператором та неприбутковою 

організацією, у тому числі благодійною організацією (крім політичних партій і кредитних 

спілок), або територіальною громадою, є: 

1) зобов’язання неприбуткової організації, у тому числі благодійної організації (крім 

політичних партій і кредитних спілок), або територіальної громади оприлюднювати на 

своєму веб-сайті звіти про використання таких коштів та документи (або їх засвідчені 

копії), що підтверджують використання таких коштів; 

2) строки оприлюднення неприбутковою організацією, у тому числі благодійною 

організацією (крім політичних партій і кредитних спілок), або територіальною громадою 

відомостей та документів, передбачених пунктом 1 цієї частини; 

3) відповідальність неприбуткової організації, у тому числі благодійної організації 

(крім політичних партій і кредитних спілок), або територіальної громади за невиконання 

вимог, передбачених пунктом 2 цієї частини. 

6. Інформація та звіти про використання коштів, зібраних шляхом публічного збору 

благодійних пожертв з використанням благодійного телекомунікаційного повідомлення 

та перерахованих оператором телекомунікацій на рахунок неприбуткової організації, у 

тому числі благодійної організації (крім політичних партій і кредитних спілок), або 

територіальної громади, з якою оператором телекомунікацій укладено договір, 

підлягають обов’язковому опублікуванню на веб-сайті такої організації або 

територіальної громади". 

II. Прикінцеві положення 
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1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим 

Законом: 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; 

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої 

влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом. 

 

Президент України П.ПОРОШЕНКО 
м. Київ  

6 жовтня 2016 року  
№ 1664-VIII 

 

 
Про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо створення сприятливих умов для впровадження 

благодійних телекомунікаційних повідомлень 

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 47, ст.799) 

Верховна Рада України п о ст ано вл я є : 

1. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 

р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни: 

1) пункт 192.2 статті 192 доповнити абзацом третім такого змісту: 

"Зменшення суми податкових зобов’язань платника податку - постачальника - 

оператора телекомунікацій у разі відмови абонента від передплачених, але не отриманих 

телекомунікаційних послуг дозволяється при перерахуванні частини суми передоплати 

телекомунікаційних послуг у якості благодійної пожертви при виконанні благодійного 

телекомунікаційного повідомлення за дорученням абонента"; 

2) статтю 197 доповнити пунктом 197.24 такого змісту: 

"197.24. Звільняються від оподаткування операції оператора телекомунікацій з 

надання телекомунікаційних послуг у частині здійснення благодійного 

телекомунікаційного повідомлення на благодійні цілі"; 

3) в абзаці четвертому пункту 199.6 статті 199 слова і цифри "та пунктом 197.11" 

замінити словами і цифрами "пунктами 197.11 та 197.24". 

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 

 

Президент України П.ПОРОШЕНКО 
м. Київ  

6 жовтня 2016 року  
№ 1665-VIII  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran4630#n4630
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran4722#n4722
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/paran4985#n4985
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3. Перелік найбільш актуальних і резонансних публікацій 

щодо проблематики розвитку доброчинності в Україні, 

опублікованих у 2016 
(за версією упорядників, у календарному порядку) 

 

 

Благодійність 

 
Дата Назва публікації Розміщення 

публікації 

Автор 

(автори) 

публікації 

01.12.2015 Українська благодійність переживає 

переломний період 

http://www.prostir.ua/?news=ukrajinska-

blahodijnist-perezhyvaje-perelomnyj-period 

 

Громадський 

простір 

Yuliya Babiy 

01.12.2015 Соціальний діалог як інструмент 

забезпечення сталого розвитку України 

http://www.prostir.ua/?news=sotsialnyj-

dialoh-yak-instrument-zabezpechennya-

staloho-rozvytku-ukrajiny 

 

Громадський 

простір 

Андрій Ферт 

14.12.2015 Постмайданна благодійність і 

волонтерство 2015 

http://www.prostir.ua/?news=postmajdanna-

blahodijnist-i-volonterstvo-2015 

 

Громадський 

простір 

Громадський 

простір 

28.01.2016 Благодійність-2016: що приходить на 

зміну волонтерському запалу? 

http://ufb.org.ua/sektor-

blagodijnosti/blagodijni-

organizacii/analitichni-materiali-

blagodijnix-organizacij.htm?id=4510 

 

Український 

форум 

благодійників 

Анна 

Гулевська-

Черниш 

11.02.2016 Бути особливим непросто 

http://ufb.org.ua/sektor-

blagodijnosti/blagodijnist-

biznesu/analitichni-materiali.htm?id=4531 

 

Український 

форум 

благодійників 

Людмила 

Стеценко 

18.02.2016 Леся Брацюнь про паліативну допомогу: 

у наших лікарнях – коридори, коридори, 

двері, двері і дуже темно 

http://www.prostir.ua/?focus=lesya-

bratsyun-pro-paliatyvnu-dopomohu-u-

nashyh-likarnyah-korydory-korydory-dveri-

dveri-i-duzhe-temno 

 

Громадський 

простір 

Громадський 

простір 

02.03.2016 Фенелла Роуз: це індивідуальна справа 

кожного – здійснювати зміни 

http://www.prostir.ua/?focus=fenella-rouz-

tse-indyvidualna-sprava-kozhnoho-

Громадський 

простір 

Громадський 

простір 

http://www.prostir.ua/?news=ukrajinska-blahodijnist-perezhyvaje-perelomnyj-period
http://www.prostir.ua/?news=ukrajinska-blahodijnist-perezhyvaje-perelomnyj-period
http://www.prostir.ua/?news=sotsialnyj-dialoh-yak-instrument-zabezpechennya-staloho-rozvytku-ukrajiny
http://www.prostir.ua/?news=sotsialnyj-dialoh-yak-instrument-zabezpechennya-staloho-rozvytku-ukrajiny
http://www.prostir.ua/?news=sotsialnyj-dialoh-yak-instrument-zabezpechennya-staloho-rozvytku-ukrajiny
http://www.prostir.ua/?news=postmajdanna-blahodijnist-i-volonterstvo-2015
http://www.prostir.ua/?news=postmajdanna-blahodijnist-i-volonterstvo-2015
http://ufb.org.ua/sektor-blagodijnosti/blagodijni-organizacii/analitichni-materiali-blagodijnix-organizacij.htm?id=4510
http://ufb.org.ua/sektor-blagodijnosti/blagodijni-organizacii/analitichni-materiali-blagodijnix-organizacij.htm?id=4510
http://ufb.org.ua/sektor-blagodijnosti/blagodijni-organizacii/analitichni-materiali-blagodijnix-organizacij.htm?id=4510
http://ufb.org.ua/sektor-blagodijnosti/blagodijni-organizacii/analitichni-materiali-blagodijnix-organizacij.htm?id=4510
http://ufb.org.ua/sektor-blagodijnosti/blagodijnist-biznesu/analitichni-materiali.htm?id=4531
http://ufb.org.ua/sektor-blagodijnosti/blagodijnist-biznesu/analitichni-materiali.htm?id=4531
http://ufb.org.ua/sektor-blagodijnosti/blagodijnist-biznesu/analitichni-materiali.htm?id=4531
http://www.prostir.ua/?focus=lesya-bratsyun-pro-paliatyvnu-dopomohu-u-nashyh-likarnyah-korydory-korydory-dveri-dveri-i-duzhe-temno
http://www.prostir.ua/?focus=lesya-bratsyun-pro-paliatyvnu-dopomohu-u-nashyh-likarnyah-korydory-korydory-dveri-dveri-i-duzhe-temno
http://www.prostir.ua/?focus=lesya-bratsyun-pro-paliatyvnu-dopomohu-u-nashyh-likarnyah-korydory-korydory-dveri-dveri-i-duzhe-temno
http://www.prostir.ua/?focus=lesya-bratsyun-pro-paliatyvnu-dopomohu-u-nashyh-likarnyah-korydory-korydory-dveri-dveri-i-duzhe-temno
http://www.prostir.ua/?focus=fenella-rouz-tse-indyvidualna-sprava-kozhnoho-zdijsnyuvaty-zminy
http://www.prostir.ua/?focus=fenella-rouz-tse-indyvidualna-sprava-kozhnoho-zdijsnyuvaty-zminy


 30 

zdijsnyuvaty-zminy 

03.03.2016 ФілантроДіагностика: сектор 

благодійності — дзеркало суспільства 

 

Український 

форум 

благодійників 

Анна 

Гулевська-

Черниш 

11.02.2016 Бути особливим непросто 

http://ufb.org.ua/sektor-

blagodijnosti/blagodijnist-

biznesu/analitichni-materiali.htm?id=4531 

 

Український 

форум 

благодійників 

Людмила 

Стеценко 

16.03.2016 Об’єднання навколо ідеї безкорисної 

допомоги стало визначальним у бажанні 

створити «Центр активних глухівчан» 

http://www.prostir.ua/?focus=objednannya-

navkolo-ideji-bezkorysnoji-dopomohy-

stalo-vyznachalnym-u-bazhanni-stvoryty-

tsentr-aktyvnyh-hluhivchan 

 

Громадський 

простір 

Громадський 

простір 

26.04.2016 Д-р Джеймс А. Девідс: українці є більш 

терпеливими 

http://www.prostir.ua/?focus=d-r-dzhejms-

a-devids-ukrajintsi-je-bilsh-terpelyvymy 

 

Громадський 

простір 

Громадський 

простір 

11.05.2016 Лариса Жигун: усі звички потрібно 

виховувати, і благодійність – не виняток 

http://www.prostir.ua/?focus=larysa-

zhyhunusi-zvychky-potribno-vyhovuvaty-i-

blahodijnist-ne-vynyatok 

Громадський 

простір 

Любов 

Єремічева 

18.05.2016 Мобільна благодійність майбутнього 

http://ufb.org.ua/sektor-

blagodijnosti/blagodijnist-

biznesu/analitichni-materiali.htm?id=4652 

 

Український 

форум 

благодійників 

Людмила 

Стеценко 

24.05.2016 15 запитань і відповідей про гуманітарну 

допомогу в кризових ситуаціях 

http://ufb.org.ua/sektor-

blagodijnosti/blagodijni-

organizacii/analitichni-materiali-

blagodijnix-organizacij.htm?id=4660 

 

Український 

форум 

благодійників 

Український 

форум 

благодійників 

07.06.2016 Україна відкриває себе в Еміратах 

http://www.prostir.ua/?focus=ukrajina-

vidkryvaje-sebe-v-emiratah 

 

Громадський 

простір 

Тіна 

Пересунько 

26.07.2016 Євген Шульга: майбутнє громадських 

організацій у вмінні залучати приватні 

пожертви 

http://www.prostir.ua/?focus=evhen-shulha-

majbutnje-hromadskyh-orhanizatsij-u-

vminni-zaluchaty-pryvatni-pozhertvy 

 

Громадський 

простір 

Олександр 

Ярощук 

28.09.2016 Що заважає розвитку громадянського 

суспільства та як зробити громадський 

Громадський 

простір 

Euroyouthua 

http://www.prostir.ua/?focus=fenella-rouz-tse-indyvidualna-sprava-kozhnoho-zdijsnyuvaty-zminy
http://ufb.org.ua/sektor-blagodijnosti/blagodijnist-biznesu/analitichni-materiali.htm?id=4531
http://ufb.org.ua/sektor-blagodijnosti/blagodijnist-biznesu/analitichni-materiali.htm?id=4531
http://ufb.org.ua/sektor-blagodijnosti/blagodijnist-biznesu/analitichni-materiali.htm?id=4531
http://www.prostir.ua/?focus=objednannya-navkolo-ideji-bezkorysnoji-dopomohy-stalo-vyznachalnym-u-bazhanni-stvoryty-tsentr-aktyvnyh-hluhivchan
http://www.prostir.ua/?focus=objednannya-navkolo-ideji-bezkorysnoji-dopomohy-stalo-vyznachalnym-u-bazhanni-stvoryty-tsentr-aktyvnyh-hluhivchan
http://www.prostir.ua/?focus=objednannya-navkolo-ideji-bezkorysnoji-dopomohy-stalo-vyznachalnym-u-bazhanni-stvoryty-tsentr-aktyvnyh-hluhivchan
http://www.prostir.ua/?focus=objednannya-navkolo-ideji-bezkorysnoji-dopomohy-stalo-vyznachalnym-u-bazhanni-stvoryty-tsentr-aktyvnyh-hluhivchan
http://www.prostir.ua/?focus=d-r-dzhejms-a-devids-ukrajintsi-je-bilsh-terpelyvymy
http://www.prostir.ua/?focus=d-r-dzhejms-a-devids-ukrajintsi-je-bilsh-terpelyvymy
http://www.prostir.ua/?focus=larysa-zhyhunusi-zvychky-potribno-vyhovuvaty-i-blahodijnist-ne-vynyatok
http://www.prostir.ua/?focus=larysa-zhyhunusi-zvychky-potribno-vyhovuvaty-i-blahodijnist-ne-vynyatok
http://www.prostir.ua/?focus=larysa-zhyhunusi-zvychky-potribno-vyhovuvaty-i-blahodijnist-ne-vynyatok
http://ufb.org.ua/sektor-blagodijnosti/blagodijnist-biznesu/analitichni-materiali.htm?id=4652
http://ufb.org.ua/sektor-blagodijnosti/blagodijnist-biznesu/analitichni-materiali.htm?id=4652
http://ufb.org.ua/sektor-blagodijnosti/blagodijnist-biznesu/analitichni-materiali.htm?id=4652
http://ufb.org.ua/sektor-blagodijnosti/blagodijni-organizacii/analitichni-materiali-blagodijnix-organizacij.htm?id=4660
http://ufb.org.ua/sektor-blagodijnosti/blagodijni-organizacii/analitichni-materiali-blagodijnix-organizacij.htm?id=4660
http://ufb.org.ua/sektor-blagodijnosti/blagodijni-organizacii/analitichni-materiali-blagodijnix-organizacij.htm?id=4660
http://ufb.org.ua/sektor-blagodijnosti/blagodijni-organizacii/analitichni-materiali-blagodijnix-organizacij.htm?id=4660
http://www.prostir.ua/?focus=ukrajina-vidkryvaje-sebe-v-emiratah
http://www.prostir.ua/?focus=ukrajina-vidkryvaje-sebe-v-emiratah
http://www.prostir.ua/?focus=evhen-shulha-majbutnje-hromadskyh-orhanizatsij-u-vminni-zaluchaty-pryvatni-pozhertvy
http://www.prostir.ua/?focus=evhen-shulha-majbutnje-hromadskyh-orhanizatsij-u-vminni-zaluchaty-pryvatni-pozhertvy
http://www.prostir.ua/?focus=evhen-shulha-majbutnje-hromadskyh-orhanizatsij-u-vminni-zaluchaty-pryvatni-pozhertvy
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рух більш ефективним 

http://www.prostir.ua/?news=scho-

zavazhaje-rozvytku-hromadyanskoho-

suspilstva-ta-yak-zrobyty-hromadskyj-ruh-

bilsh-efektyvnym 

 

24.06.2016 Олена Подобєд-Франківська: молодіжні 

центри повинні стати домівкою для 

молоді у їхньому місті 

http://www.prostir.ua/?focus=olena-

podobjed-frankivska-molodizhni-tsentry-

povynni-staty-domivkoyu-dlya-molodi-u-

jihnomu-misti 

 

Громадський 

простір 

Громадський 

простір 

29.07.2016 Олександра Матвійчук: маємо 

абсолютно всі шанси для того, щоб 

досягти нарешті своєї мети 

http://www.prostir.ua/?focus=oleksandra-

matvijchuk-lyudy-yaki-ne-kontrolyuyut-

vladu-zishtovhnutsya-z-sytuatsijeyu-scho-

nimb-vidpade-i-u-vlady-vyrostut-rohy 

 

Громадський 

простір 

Громадський 

простір 

 

 

Волонтерство 

 
Дата Назва публікації Розміщення 

публікації 

Автор 

(автори) 

публікації 

28.01.2016 Волонтерка АТО: там ворог 

знаходиться на відстані від 50 

метрів… можна почути як вони 

розмовляють 

http://www.prostir.ua/?focus=volonterka-

ato-tam-voroh-znahodytsya-na-vidstani-

vid-50-metriv-mozhna-pochuty-yak-

vony-rozmovlyayut 

 

Громадський 

простір 

Галина Жовтко 

15.05.2016 Волонтер прифронту: люди в Україні, 

крім як самих людей – нікому не 

потрібні 

http://www.prostir.ua/?focus=volonter-

pryfrontu-lyudy-v-ukrajini-krim-yak-

samyh-lyudej-nikomu-ne-potribni 

Громадський 

простір 

Олександр 

Ярощук 

20.09.2016 Волонтерка Ольга Климко закликає 

долучатись до ініціатив на 

вшанування Героїв Небесної Сотні 

http://www.prostir.ua/?focus=volonterka-

olha-klymko-zaklykaje-doluchatys-do-

initsiatyv-na-vshanuvannya-herojiv-

nebesnoji-sotni 

 

Громадський 

простір 

Громадський 

простір 

http://www.prostir.ua/?news=scho-zavazhaje-rozvytku-hromadyanskoho-suspilstva-ta-yak-zrobyty-hromadskyj-ruh-bilsh-efektyvnym
http://www.prostir.ua/?news=scho-zavazhaje-rozvytku-hromadyanskoho-suspilstva-ta-yak-zrobyty-hromadskyj-ruh-bilsh-efektyvnym
http://www.prostir.ua/?news=scho-zavazhaje-rozvytku-hromadyanskoho-suspilstva-ta-yak-zrobyty-hromadskyj-ruh-bilsh-efektyvnym
http://www.prostir.ua/?news=scho-zavazhaje-rozvytku-hromadyanskoho-suspilstva-ta-yak-zrobyty-hromadskyj-ruh-bilsh-efektyvnym
http://www.prostir.ua/?focus=olena-podobjed-frankivska-molodizhni-tsentry-povynni-staty-domivkoyu-dlya-molodi-u-jihnomu-misti
http://www.prostir.ua/?focus=olena-podobjed-frankivska-molodizhni-tsentry-povynni-staty-domivkoyu-dlya-molodi-u-jihnomu-misti
http://www.prostir.ua/?focus=olena-podobjed-frankivska-molodizhni-tsentry-povynni-staty-domivkoyu-dlya-molodi-u-jihnomu-misti
http://www.prostir.ua/?focus=olena-podobjed-frankivska-molodizhni-tsentry-povynni-staty-domivkoyu-dlya-molodi-u-jihnomu-misti
http://www.prostir.ua/?focus=oleksandra-matvijchuk-lyudy-yaki-ne-kontrolyuyut-vladu-zishtovhnutsya-z-sytuatsijeyu-scho-nimb-vidpade-i-u-vlady-vyrostut-rohy
http://www.prostir.ua/?focus=oleksandra-matvijchuk-lyudy-yaki-ne-kontrolyuyut-vladu-zishtovhnutsya-z-sytuatsijeyu-scho-nimb-vidpade-i-u-vlady-vyrostut-rohy
http://www.prostir.ua/?focus=oleksandra-matvijchuk-lyudy-yaki-ne-kontrolyuyut-vladu-zishtovhnutsya-z-sytuatsijeyu-scho-nimb-vidpade-i-u-vlady-vyrostut-rohy
http://www.prostir.ua/?focus=oleksandra-matvijchuk-lyudy-yaki-ne-kontrolyuyut-vladu-zishtovhnutsya-z-sytuatsijeyu-scho-nimb-vidpade-i-u-vlady-vyrostut-rohy
http://www.prostir.ua/?focus=volonterka-ato-tam-voroh-znahodytsya-na-vidstani-vid-50-metriv-mozhna-pochuty-yak-vony-rozmovlyayut
http://www.prostir.ua/?focus=volonterka-ato-tam-voroh-znahodytsya-na-vidstani-vid-50-metriv-mozhna-pochuty-yak-vony-rozmovlyayut
http://www.prostir.ua/?focus=volonterka-ato-tam-voroh-znahodytsya-na-vidstani-vid-50-metriv-mozhna-pochuty-yak-vony-rozmovlyayut
http://www.prostir.ua/?focus=volonterka-ato-tam-voroh-znahodytsya-na-vidstani-vid-50-metriv-mozhna-pochuty-yak-vony-rozmovlyayut
http://www.prostir.ua/?focus=volonter-pryfrontu-lyudy-v-ukrajini-krim-yak-samyh-lyudej-nikomu-ne-potribni
http://www.prostir.ua/?focus=volonter-pryfrontu-lyudy-v-ukrajini-krim-yak-samyh-lyudej-nikomu-ne-potribni
http://www.prostir.ua/?focus=volonter-pryfrontu-lyudy-v-ukrajini-krim-yak-samyh-lyudej-nikomu-ne-potribni
http://www.prostir.ua/?focus=volonterka-olha-klymko-zaklykaje-doluchatys-do-initsiatyv-na-vshanuvannya-herojiv-nebesnoji-sotni
http://www.prostir.ua/?focus=volonterka-olha-klymko-zaklykaje-doluchatys-do-initsiatyv-na-vshanuvannya-herojiv-nebesnoji-sotni
http://www.prostir.ua/?focus=volonterka-olha-klymko-zaklykaje-doluchatys-do-initsiatyv-na-vshanuvannya-herojiv-nebesnoji-sotni
http://www.prostir.ua/?focus=volonterka-olha-klymko-zaklykaje-doluchatys-do-initsiatyv-na-vshanuvannya-herojiv-nebesnoji-sotni
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4. Перелік найбільш ефективних та актуальних подій 

благодійного і волонтерського життя 2016 року 
(за версією упорядників, в алфавітному порядку) 

 

Благодійність 
 

• VIII Міжнародна конференція Українського форуму благодійників 

• Всекраїнський фотоконкурс «Благодійність крізь призму об’єктива»  

• Всеукраїнський конкурс екологічних проектів «ЕКОклас – 2016» 

• День благодійництва у залі Національної опери України  

• Запуск онлайн-платформи Volonter.org 

• Зелена книга української благодійності – 2015 

• Конкурс «Благодійна Україна – 2015» 

• Конкурс «Територія РУСАЛу – 2016» 

• Конкурс грантів «За життя в чистому довкіллі!» 

• Конференція, присвячена всебічному вирішенню питань допомоги бездомним 

людям у зимовий період 2015-2016 р.  

• Національний рейтинг благодійників – 2016 

• Перше засідання місцевого «Центру допомоги учасникам антитерористичної 

операції» 

• Рада прийняла закон про смс-благодійність 

• Стратегічна філантропія: мистецтво змінювати світ 

• Тренінг «Робимо гуманітарну допомогу кращою» 

• Тренінг від Британської Ради «Active Citizens Ukraine» 

• Фестиваль «Повір у себе!» 

 

Волонтерство 

 
• Волонтерська премія Євромайдан SOS – 2016 

• І-й Форум волонтерів Волинської області 

• Круглий стіл «Тенденції розвитку волонтерської та благодійної діяльності в 

Україні» 

• Міжнародна конференція «Кризова інтервенція. Взаємодія громадських 

організацій та державних установ щодо допомоги ветеранам, воїнам АТО та їх 

родинам» 

• Психологічно-правові семінари для ветеранів АТО (Інформаційний Ресурсний 

Центр «Правовий простір») 

• Тренінг «Особливості роботи і комунікації з учасниками АТО» 

• Фестиваль «Воля Громади. Червона доріжка Гідності» 
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5. Найбільш ефективні та корисні благодійні і волонтерські 

програми, проекти (ініціативи) та акції, спрямовані на 

вирішення конкретних суспільних проблем у 2016 році 
(за версією упорядників, в алфавітному порядку) 

 

Благодійність 
 

• «BLACK BOX»  

• «iLearn» – Всеукраїнський освітній соціальний проект 

• «IV Мальтійський приятельський бал для людей з обмеженими фізичними 

можливостями» 

• «Добро починається з тебе» 

• «З любов’ю в серці» 

• «Зелений день» (Кока-Кола волонтери) 

• «Кольорові посилки» («Нова пошта» і УББ) 

• «Кручу педалі, щоб вони жили» 

• «Мистецтво проти війни» 

• «Мистецтво рятує життя» 

• «Під крилом» – благодійна програма авіакомпанії МАУ 

• «По краплині – до життя» 

• «Ранець доброти» 

• «Соціальне таксі» (Карітас Хмельницький, ГО «Світ без бар’єрів» та волонтери) 

• «Теплий лютий» (Карітас Львів) 

• II Всеукраїнський благодійний велопробіг за участю незрячих людей «Бачу! 

Можу! Допоможу!» 

• Kid’s Leadership Camp (Міжнародний благодійний фонд «Кожен Може») 

• Wizz Air Kyiv City Marathon 2016 

• Акція «Present Challenge» (міжнародний благодійний фонд Хороших справ та 

громадська організація «Завтра») 

• Акція «Весна добрих справ» (Благодійний фонд «Соціальне партнерство» разом з 

Національною службою доставки «In Тime») 

• Акція «Візьми книгу  –  врятуй життя» 

• Акція «Військове таксі» 

• Акція «Дивосерце» (Благодійний фонд «Відкриті серця») 

• Акція «Добрий Дід Мороз!» (компанія РУСАЛ) 

• Акція «Запитай пораду про медичний туризм» (Полтавська обласна благодійна 

організація «Асоціація паліативної та хоспісної допомоги») 

• Акція «Книжка під подушку» 

• Акція «Обміняй чашечку кави на новорічні подарунки дітям» 

• Акція «Підтримай Українську армію» (Міністерство оборони країни) 

• Акція «Подаруй дитині – переселенцю радість» (громадські організації 

«Українська Школа Еліт» і «Місто Реформ»)  

• Акція «Подаруй дитині радість» («Фундація розвитку громад») 

• Акція «Тонна Добрих Речей» (міжнародний благодійний фонд Гарних справ і 

національний благодійний проект «Добрі Речі») 

• Благодійна акція «Happy Гав для Сірка» 

• Благодійна акція «Дорога до серця» (WOG) 

• Благодійна акція «Запитай поради у лікаря» 

• Благодійна акція «Медична клініка на колесах»  
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• Благодійна акція «Нагодуй та зігрій» 

• Благодійна акція «Свічка-офірка» 

• Благодійна акція «Час добра» (БФ «Заради дітей України») 

• Благодійна акція допомоги дітям кризової категорії «До навчання готовий!» (МБФ 

Гарних справ) 

• Благодійна акціяфлешмоб «Такий як Я. Я тобі допоможу» 

• Благодійна виставка – аукціон картин Роксолани Йолич «Бог біля тебе» на 

підтримку проекту «Пісні Війни» 

• Благодійна ініціатива «Подаруй майбутнє малюку» (Планета кіно) 

• Благодійний «Пробіг єдності» 

• Благодійний аукціон «Ти тільки живи» 

• Благодійний захід «В боротьбі з раком» (БО «БФ «Заради дітей України», за 

підтримки спілки байкерів) 

• Благодійний книжковий ярмарок «Мистецтво та книга за життя» 

• Благодійний концер та благодійний аукціон «Колискові для Олекси» 

• Благодійний проект «Charity Challenge» 

• Благодійний проект «Від мрії до дії» (Благомай) 

• Благодійний проект «Незабутня Квитка» 

• Благодійний проект «Папа для України»  

• Благодійний фестиваль «Bara-baka fest» 

• Всесвітній рух «Благодійність замість сувенірів» 

• Всеукраїнських флеш – моб #КапелюхаНаВуха 

• Забіг «Щасливий кілометр» 

• Концерт «Добра урок у ритмі РОК» 

• Новорічний марафон «Віримо в диво, творимо диво!» (компанія РУСАЛ) 

• Проект «Здійсни мрію» 

• Реабілітаційно-відпочинковий табір для бійців АТО «З любов'ю в серці» 

• Соціальна акція «Зазирнути в минуле» 

• Соціальний проект «Квіткове щастя» (HUB і Маргарита Січкар) 

• Соціальний проект «Наука їде до дітей» 

• Соціального проекту «Braille Studio» 

• Х «Аукціон надій» студентства ДВНЗ «Університет банківської справи» – «Знання 

дарують крила!» 

• Червоні носики 

 
Волонтерство 

 

• «АТОЛ» – call-центр 

• «Еко-пізнайка» 

• «Наставництво для дітей-сиріт» (волонтери Тернопільського обласного 

благодійного фонду «Майбутнє сиріт» за сприянням Тернопільської міської ради 

та Служби у справах дітей Тернопільської ОДА, а також Управління освіти і науки 

ТОДА) 

• «Повернемо щасливе дитинство онкохворим дітям» 

• Акція «Велика українська хода» 

• Благодійна акція «Весна в АТО» («Всеукраїнський Альянс Бійців та Волонтерів 

АТО») 

• Благодійна акція «Шевченківські дні в українському війську» 

• Благодійний волонтерський календар «Україна 2016: Перезавантаження» 

(волинські волонтери) 
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• Будинок вільних людей – прихисток для переселенців 

• Всеукраїнська акція «Реакція. На Крим» (за допомогою неї українці можуть 

писати слова підтримки кримчанам) 

• Еко місто (чернігівські волонтери) 

• Еколого-просвітницька акція «Захистимо дерева – щит Планети від зміни клімату» 

• Платформа ініціатив «Теплиця» (активісти Слов’янська) 

• Проект «Активна молодь – чисте довкілля» (в рамках Європейського 

Волонтаріату) 

• Сайт vpo-sos.org (сайт з інтерактивною картою допомоги переселенцям) 

• Соціально-екологічна акція «Зробимо Україну чистою разом!» 

• Уроки фінансової грамотності від Студентської ради УБС для дітей-сиріт, дітей із 

малозабезпечених та багатодітних сімей 

• Центр адаптації ветеранів АТО та їх родин «Поруч» 

• Ярмарка «Благодійна толока» (волинські волонтери) 

 

6. Українські публічні особи, які у 2016 році 

найбільш активно особисто брали участь 

у благодійній та волонтерській роботі 
(за версією експертів, в алфавітному порядку) 

 

• Антонова Марина 

• Арсен Мірзоян  

• Вакарчук Святослав 

• Вієру Ольга 

• Гулевська-Черниш Анна 

• Євген Коноплянка 

• Зеленський Володимир 

• Кароль Тіна 

• Кличко Віталій 

• Максимчук Олександр 

• Маргарита Січкар 

• Марта Шпак  

• Моє Валерія 

• Мудрак Лариса 

• Муха Оксана 

• Олег Скавиш (Тягнизуб)  

• Олег Скрипка 

• Олександра Лобода 

• Порошенко Марина 

• Притула Сергій 

• Рудницька Анжеліка 

• Сергій Василюк  

• Сергій Жадан 

• Сергій Притула 

• Федечко Юрій 

• Ющенко Катерина 
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