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Однією з форм організації та проведення вільного часу та отримання додаткових знань 
дітьми та учнівською молоддю, є їх участь в дитячих та молодіжних громадських 
організаціях, що надають такі послуги. Діяльність дитячих та молодіжних організацій 
регламентована державними документами, зокрема Конституцією України ст. 36, 37 [6]; 
Законом України «Про об'єднання громадян» (2012 року) [3]; Законом України «Про 
молодіжні та дитячі громадські організації» (зі змінами 2014 року) [4], Законом України 
«Про позашкільну освіту» та Законом України «Про освіту» та інші. Дані документи 
передбачають, що членство в громадських організаціях є добровільним, а діяльність в 
спрямована на реалізацію та захист прав і свобод, творчих здібностей, задоволення власних 
інтересів, які не суперечать законодавству; соціальне становлення як повноправних членів 
суспільства. 

На сьогодні, відбулися певні зміни в законодавстві щодо створення та реєстрації 
громадських об’єднань, в тому числі й дитячих та молодіжних організацій. Для початкового 
ознайомлення з вимогами щодо реєстрації громадського об’єднання, зацікавленим особам 
можна скористатися рекомендаціями Українського незалежного центру політичних 
досліджень [1], де описані покрокові дії. Також на даному ресурсі розміщенні посилання на 
вебінари та інші медіа-ресурси щодо громадянського суспільства. Однак, більшість 
матеріалів, що розміщено на даній платформі має суспільно-політичне спрямування, що є 
лише частиною із переліку спрямувань громадських організацій. 

Для членів вже існуючих, а також для новостворюваних дитячих та молодіжних 
громадських організацій корисним ресурсом буде сайт Державної реєстраційної служби 
України [2]. На даній платформі розміщено форми і зразки документів; матеріали проекту 
координатора проектів ОБСЄ в Україні та державної реєстраційної служби України 
«Подальше зміцнення потенціалу органів державної влади та організацій громадянського 
суспільства України в рамках реалізації закону України «Про громадські об'єднання»; 
перелік документів для створення громадської організації або громадської спілки; перелік 
документів для внесення змін до Статуту (Положення), керівних органів та місця 
знаходження громадської організації. Крім того існує рубрика «Питання-відповіді», що 
структурована за ключовими словами «місцеві осередки (відокремлені підрозділи)», 
«пересилка реєстраційної справи», «контроль», «реєстраційні картки», «зміни», 
«припинення», «відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації», 
«всеукраїнський (міжнародний) статус» та інші. Така структура рубрики, на нашу думку, є 
доцільною та зручною у використанні. Однак, слід зазначити, що на даний час існує 
проблема зворотнього зв’язку у певних категоріях питань. Так, наприклад у розділі «Статус 
молодіжної та дитячої громадської організації» на питання «Які нові вимоги визначає Закон 
для молодіжних та дитячих громадських організацій?» не надано ніякої відповіді (рис. 1). 

 
Рис. 1 Сайт Державної реєстраційної служби України 



В рамках реалізації Закону України «Про об'єднання громадян», зокрема ст. 3 п. 6 про 
утворення і діяльність громадських об’єднань за принципом прозорості, відкритості та 
публічності (де публічність означає, що громадські об’єднання інформують громадськість 
про свої мету/цілі та діяльність [7;79]) було створено веб-ресурс «Реєстр громадських 
об’єднань» (рис. 2). Даний ресурс, має надавати можливість користувачам системи 
отримувати інформацію з Реєстру суб’єктів Мін’юсту, шляхом здійснення пошуку 
відомостей про зареєстровані громадські об’єднання, перегляду та друку знайдених 
реєстраційних записів. Передбачено, що користувач працюватиме за допомогою операції 
пошуку громадських об’єднань[5;4]. 

 
Рис. 2 Веб-ресурс «Реєстр громадських об’єднань» 

Розглянемо детальніше даний ресурс. Отже, до реєстру включені всі громадські 
організації та спілки, які пройшли державну реєстрацію. Недоліком даної системи є те, що з 
переліку не виключені ті організації, які на даний час припинили свою діяльність або вже не 
існують. Хоча, ця функція і передбачена системою, але внесення таких даних цілком 
залежить від активної участі засновників організації. 

Виходячи з цього, можна надати рекомендацію керівникам громадських організацій, в 
тому числі дитячих та молодіжних, більш відповідально відноситись до інформування 
громадськості про свою діяльність. І своєчасно змінювати дані на своїх сайтах, в соціальних 
мережах та у реєстрі громадських об’єднань. Слід зазначити, що офіційне оформлення 
документів про припинення діяльності громадської організації є справою, що потребує 
певних грошових та часових витрат. Однак, існує можливість просто подати інформацію до 
Державної реєстраційної служби України (або її підрозділів) інформацію про призупинення 
діяльності, що буде внесена до реєстраційної справи громадської організації та до веб-
ресурсу «Реєстр громадських об’єднань». 

До недоліків даного ресурсу також можна віднести те, що параметри пошуку 
обмежують кількість знайдених відомостей про громадські організації до 500 записів, що 
унеможливлює отримання наявної інформації про такі об’єднання . Також, існує проблема 
із пошуком за роком утворення/реєстрації. Складно знайти організації назв та місце 
знаходження яких не відомо. Крім того, у «Матеріалах тренінгу з питань реєстрації та 
звітності організацій громадянського суспільства в Україні», зазначено, що у частині 
областей наявні проблеми в обміні відомостями між Реєстр громадських об’єднань та 
Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців [7;43]. 

Однак, не зважаючи на наявні недоліки, ми вважаємо, що веб-ресурс «Реєстр 
громадських об’єднань» може допомогти в інформаційній підтримці неформальної освіти 
учнівської молоді в громадських організаціях. Так наприклад за допомогою даного ресурсу 
можна знайти координати керівників громадських організацій та побачити основні 
напрямки діяльності організації. Наведено приклад отримання такої інформації, у меню 
«параметри пошуку» задаємо знайому нам назву організації (рис. 3) та розпочинаємо 
пошук. 



 
Рис. 3 Як знайти координати керівників громадських організацій та основні напрямки 

діяльності організації 
Результат пошуку відкривається у вкладниці «результат пошуку» (рис. 4). 

 
Рис. 4 Результат пошуку  

Для більш детальної інформації клікніть на позначку «+» у першій графі (рис. 5). 

 
Рис. 5 Детальна інформація про організацію 

Спробуємо знайти дитячі громадські організації, назви яких ми не знаємо і що 
зареєстровані у місті Луцьк (рис. 6) 

 
Рис. 6 Пошук дитячих громадських організацій в м. Луцьк за допомогою «Реєстру 

громадських об’єднань» 



Результат даного пошуку відображено на рис. 7 та налічує 4 позиції 

 
Рис. 7 Результати пошуку дитячих громадських організацій в м. Луцьк  

Таким чином за допомогою ресурсу «Реєстр громадських об’єднань» можна отримати 
інформацію про зареєстровані громадські організації різного спрямування, статусу, виду та 
місця знаходження. Що допоможе знайти дитині (молодій людині, дитячій або молодіжній 
громадській організації) однодумців, колег, співорганізаторів різноманітних проектів та 
заходів. 
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