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ВСТУП
Важливим інструментом дієвої соціалізації моло"
дого покоління є громадські молодіжні організації.
Українська держава декларує забезпечення широ"
кої підтримки їх діяльності, надання їм організацій"
ної, фінансової, інформаційної, технічної та іншої
допомоги. Разом з тим, в нашій країні надзвичайно
повільно впроваджуються сучасні технології соц"
іального партнерства молодіжних організацій із дер"
жавними структурами.
Соціально"економічна ситуація в Україні та на"
явність низки соціальних проблем молоді диктують
необхідність вивчення зарубіжного досвіду застосу"
вання нових соціальних технологій для поліпшення
співпраці між державою та молодіжними громадсь"
кими об'єднаннями.
Оцінка різних форм співпраці між державою і
громадськими організаціями проведена у досліджен"
нях Л.К. Абрамова [3], В.І. Брудного та А.С. Круп"
ника [9], О.Ю. Віннікова, Д.С. Ковриженко, М.В. Ла"
циби [5], О.М. Соломки [8]. Принципи взаємодії
організацій громадянського суспільства з органами
державної влади досліджено Н.П. Дончик [6]. Зару"
біжний досвід комунікативної взаємодії органів дер"
жавної влади та громадськості проаналізовано

О.А.Бажиновою [4]. Необхідність проведення по"
дальших досліджень обумовлена наявністю низки
проблем у партнерських відносинах між державою
та молодіжними організаціями.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою даної статті є дослідження існуючих форм
співпраці між державою і молодіжними громадськи"
ми об'єднаннями та пошук шляхів їх удосконалення.
РЕЗУЛЬТАТИ
На сьогоднішній день ос новними форм ами
співпраці між органами виконавчої влади та молоді"
жними громадськими об'єднаннями є громадська ек"
спертиза, консультації із громадськістю, громадські
ради.
Громадська експертиза — це складова механіз"
му демократичного управління державою, яка пе"
редбачає проведення інститутами громадянського
суспільства оцінки діяльності органів виконавчої
влади, ефективності прийняття і виконання такими
органами рішень. В Україні законодавчо встановле"
но порядок сприяння проведенню громадської екс"
пертизи шляхом прийняття постанови Кабінету
Міністрів України № 976 [1]. Зроблено це з метою
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створення належних умов для участі громадськості
у формуванні та реалізації державної політики. Про"
позиції, підготовлені інститутом громадянського сус"
пільства за результатами проведеної громадської ек"
спертизи, враховуються органом виконавчої влади
під час підготовки програм соціально"економічного
розвитку.
Порядок проведення консультацій із громадсь"
кістю з питань формування та реалізації державної
політики визначений постановою Кабінету Міністрів
України від 03.11.2010 р. № 996 "Про забезпечення
участі громадськості у формуванні та реалізації дер"
жавної політики" [2]. Згідно цього порядку, консуль"
тації із громадськістю організовує і проводить орган
виконавчої влади, який готує пропозиції щодо реал"
ізації державної політики у відповідній сфері дер"
жавного і суспільного життя. Громадські організації
можуть ініціювати проведення консультацій із гро"
мадськістю із питань, не включених до орієнтовно"
го плану, шляхом подання відповідних пропозицій
громадській раді або безпосередньо органу вико"
навчої влади. Консультації із громадськістю прово"
дяться у формі публічного громадського обговорен"
ня та вивчення громадської думки.
Постановою Кабінету Міністрів України від
03.11.2010 р. № 996 також затверджено Типове поло"
ження про громадську раду при міністерстві, іншому
центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів
АРК, обласній, Київській та Севастопольській міській,
районній, районній у мм. Києві та Севастополі дер"
жавній адміністрації. Суб'єктами державної молодіж"
ної політики є молодіжні громадські ради, створені при
обласних державних адміністраціях. Їх основними зав"
даннями є сприяння реалізації молодими громадяна"
ми конституційного права на участь в управлінні дер"
жавними справами та забезпечення врахування гро"
мадської думки у процесі підготовки та організації ви"
конання рішень органами виконавчої влади.
З точки зору фахівців та керівників молодіжних
об'єднань, не всі форми співпраці між органами ви"
конавчої влади та молодіжними громадськими об'єд"
наннями використовуються ефективно. Наприклад,
консультації із громадськістю часто мають формаль"
ний характер, не завжди дотримуються часових ра"
мок їх проведення. Проблеми є і у застосуванні гро"
мадської експертизи. Так, органи виконавчої влади
не завжди дотримуються встановленої процедури, а
молодіжні громадські організації, отримавши всі не"
обхідні матеріали, не завжди надають свої експертні
висновки. В Україні немає єдиного підходу до фор"
мування громадських рад, зокрема різною є проце"
дура обрання членів, формування керівних органів,
визначення спрямованості діяльності громадської
ради [7].
З нашої точки зору, для розширення участі мо"
лодіжних громадських організацій у розв'язанні чис"
ленних соціальних проблем, для посилення партнер"
ства молодіжних організацій з державою в Україні
слід більш активно застосовувати соціальне замов"
лення на основі укладання соціальних контрактів між
органами місцевого самоврядування та молодіжни"
ми громадськими об'єднаннями.
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ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɿɫɰɟɜɨɸ ɜɥɚɞɨɸ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɩɟɜɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝɚɯ ɬɚ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ
ɧɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ
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ɤɨɧɤɭɪɫɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ

3

ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟɦɨɠɰɹ ɤɨɧɤɭɪɫɭ (ɜɢɤɨɧɚɜɰɹ
ɩɪɨɟɤɬɭ)

4

ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ (ɞɨɝɨɜɨɪɭ)

5

ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɦɨɥɨɞɿɠɧɨɸ
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ

6

Ɉɰɿɧɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ

Рис. 1. Етапи формування та виконання
соціального контракту між органом державної
влади та молодіжною громадською
організацією

Соціальне замовлення — це комплекс заходів
організаційно"правового характеру, спрямованих
на вирішення соціальної проблеми в масштабах
держави або окремої адміністративно"територіаль"
ної одиниці, які здійснюються некомерційними
організаціями на основі соціального контракту з
органами державної влади або місцевого самовря"
дування. При цьому вирішення соціальних проблем
здійснюється, як правило, за допомогою цільових
соціальних програм (соціальних проектів), а вико"
навець соціального замовлення визначається на
конкурсній основі [3].
Соціальний контракт — це взаємодія громадян,
що представлені через інститути громадянського
суспільства, та держави з метою ефективного вирі"
шення політичних, економічних і соціальних проблем
різного рівня в рамках взаємності та відповідаль"
ності [8].
Для вирішення соціальних молодіжних проблем
доцільно укладати соціальний контракт між замов"
ником, що виступає від імені органу державної вла"
ди або місцевого самоврядування, та молодіжною
громадською організацією, яка перемогла на кон"
курсі соціальних проектів. У свою чергу, молодіжна
громадська організація може на договірній або іншій
основі залучати до здійснення соціального замов"
лення спонсора — підприємця або грантову органі"
зацію.
Механізм формування та виконання соціально"
го контракту між органом державної влади та моло"
діжною громадською організацією може включати
наступні етапи (рис. 1).
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Отже, першим етапом формування соціального
контракту є визначення місцевою владою потреби в
певних послугах та формулювання завдань, спрямо"
ваних на вирішення пріоритетних соціальних про"
блем. До цієї роботи залучаються громадські мо"
лодіжні організації, які виступили із відповідною
ініціативою. При цьому місцева влада видає відпов"
ідний документ (наказ), де має бути вказано: вид по"
слуг, цільова аудиторія, терміни надання послуг, ви"
моги до громадської організації, яка буде надавати
ці послуги. В наказі також встановлюється частина
загальної вартості проекту, яка повинна бути проф"
інансована громадськими організаціями.
Наступним етапом є створення комісії для оцінки
тендерних пропозицій. З точки зору фахівців, склад
комісії повинен бути представлений всіма структура"
ми місцевої громади (влада, бізнес, неурядові орган"
ізації). Основними вимогами до членів комісії є їх ком"
петентність у сфері соціального розвитку місцевої
громади [3]. Функціями членів конкурсної комісії до
початку проведення конкурсу є розроблення мето"
дичних матеріалів про умови конкурсу та поширення
повідомлень про його проведення через засоби ма"
сової інформації та інші джерела.
На третьому етапі відбувається оцінювання по"
даних пропозицій на основі заздалегідь визначених
критеріїв. За результатами відкритого голосування
визначається переможець конкурсу (молодіжна гро"
мадська організація, яка буде виконувати проект).
При цьому головним принципом діяльності конкурс"
ної комісії повинна бути відкритість всіх процедур,
тому на засідання комісії необхідно запрошувати
журналістів, експертів, представників громадсь"
кості.
Після визначення виконавця соціального замов"
лення, замовник (орган влади) та виконавець (гро"
мадська молодіжна організація) підписують соціаль"
ний контракт. У контракті визначаються суб'єкти
правових відносин, їхні права й обов'язки, вартість
робіт і порядок розрахунків, а також порядок здачі
й приймання робіт. У даному документі вказуються
також терміни дії контракту й порядок вирішення
спірних питань. Контракт підписується уповноваже"
ними представниками суб'єктів соціального замов"
лення.
Виконання соціального замовлення здійснюєть"
ся відповідно до змісту соціального проекту, у яко"
му дається календарний план основних видів діяль"
ності, з урахуванням затвердженого кошторису вит"
рат.
Обов'язковим етапом формування та виконання
соціального контракту є оцінка результатів. У випад"
ку відповідності виконання замовлення умовам кон"
тракту, після його завершення оформляється акт
приймання виконаних робіт. Цей документ підпи"
сується повноважними представниками суб'єктів
соціального замовлення і є підставою для перера"
хування молодіжній громадській організації суми
фінансування, яка передбачалась умовами догово"
ру.
Соціальні контракти використовуються в Німеч"
чині та Великій Британії в чітко визначеній галузі —

діяльності у соціальній сфері (соціальні та медичні
послуги, культура, спорт тощо) і означають перекла"
дання (на контрактній основі) на плечі громадських
організацій тих послуг, які за законом зобов'язана
надавати держава. Це — форма публічно"приватно"
го партнерства між державою (її центральним або
місцевим органом) і так званими приватними суб"
'єктами права — постачальниками соціальних по"
слуг.
За оцінками американських фахівців, майже тре"
тина коштів, які обертаються в некомерційному сек"
торі США, складають кошти, які надійшли від дер"
жави через систему соціальних контрактів. У Німеч"
чині ця частка досягає 70 %, у Франції — 80 % [9, с.
15].
Дослідники практики застосування цієї форми
державного фінансування відмічають, що соціальні
контракти в різних країнах укладаються із різних пе"
реконань. Наприклад, для Німеччини типовим є прин"
цип субсидіарності, згідно з яким краще за все по"
піклуватися про людей можуть ті, кому вони та їх
проблеми найбільш зрозумілі. У Великій Британії пе"
реважає конкурсна система, що грунтується на прин"
ципі ефективності затрат: послуга має бути або де"
шевша, або якісніша [5, с. 179].
Фахівці Одеського суспільного інституту соціаль"
них технологій називають такі економічні переваги
впровадження соціального замовлення [9, с. 21]:
— залучення додаткових ресурсів у сферу розв"
'язання соціальних проблем, на які спрямоване соц"
іальне замовлення. За умовами конкурсу його пере"
можець (він же і виконавець соціального замовлен"
ня) має додатково залучити певну суму небюджет"
них коштів (залежно від умов конкурсу). Це змен"
шує навантаження на бюджет, допомагає залучити
додаткові небюджетні кошти на фінансування соц"
іальної сфери;
— максимізація ефекту при мінімізації витрат. У
некомерційних організаціях нижче рівень адмініст"
ративних і накладних витрат, ніж у державних чи му"
ніципальних установ;
— конкурентність і конкурсність як мотивуючі
принципи соціального замовлення. Участь некомер"
ційних організацій в конкурсах проектів на соціаль"
не замовлення дає їм навички поведінки в умовах
конкурентного середовища, щоб вони зуміли проде"
монструвати свої переваги перед конкурентами. Це
дозволяє організаторам конкурсів соціального за"
мовлення вибрати найбільш гідного на даний момент
виконавця соціального контракту і таким чином зас"
трахуватися від неефективного витрачання коштів,
виділених на вирішення соціальних проблем.
З нашої точки зору, застосування соціального за"
мовлення при вирішенні молодіжних проблем забез"
печить ефективний перерозподіл соціальної відпо"
відальності між державою та молодіжними гро"
мадськими організаціями. Адже досвід показує, що
в ринковій економіці функція держави на ринку со"
ціальних послуг полягає у створенні правової бази,
а функції операторів на даному ринку успішніше ви"
конують громадські організації на конкурентній ос"
нові.
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
Незважаючи на значні переваги механізму соц"
іального замовлення, його впровадження в Україні
для вирішення соціальних молодіжних проблем
відбувається дуже повільно. Основними причинами
цього, на нашу думку, є наступні:
— непідготовленість влади до взаємодії із гро"
мадськими молодіжними організаціями;
— фахова неготовність та відсутність досвіду
у більшості громадських молодіжних об'єднань
щодо виконання соціальних проектів спільно із
владою;
— відсутність спеціального закону про соціаль"
не замовлення, який визначив би правові, фінансові
та організаційні умови впровадження механізму соц"
іального замовлення у практику взаємодії органів ви"
конавчої влади із молодіжними громадськими об"
'єднаннями.
Отже, для прискорення впровадження в Україні
такої нової соціальної технології, як соціальне за"
мовлення, необхідним є створення відповідної пра"
вової бази, а також вивчення молодіжними органі"
заціями зарубіжного досвіду спільного вирішення із
державою молодіжних проблем.
ВИСНОВКИ
Таким чином, розширення участі молодіжних
громадських організацій у вирішенні соціальних про"
блем молоді можна досягти шляхом активного впро"
вадження соціального замовлення. З нашої точки
зору, найбільш актуальними заходами в цій сфері є
наступні:
— створення правової бази впровадження соц"
іального замовлення, зокрема прийняття Закону
"Про соціальне замовлення";
— розроблення ефективної системи оцінки про"
ектів соціального замовлення;
— удосконалення процедури проведення кон"
курсів соціальних проектів серед молодіжних орган"
ізацій;
— активізація проведення круглих столів, семі"
нарів, конференцій, використання електронних
інформаційних мереж для розповсюдження інфор"
мації про сутність та переваги соціального замовлен"
ня.
Запропоновані заходи, з нашої точки зору, да"
дуть можливість розширити участь громадських мо"
лодіжних організацій у розв'язанні соціальних про"

блем молоді та підвищити ефективність державної
молодіжної політики.
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