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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ДИТЯЧИХ 
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЯК РІЗНОВИДУ 

ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ В УКРАЇНІ 

Нині в Україні діють різноманітні дитячі об’єднання: гу-
ртки, секції, клуби за інтересами, літні табори, у т. ч. і дитячі 
громадські організації. До особливостей їх розвитку зарахо-
вують різноманітність організацій; відмову об’єднань, орга-
нізацій від масового охоплення дітей; неоднакову інтенсив-
ність дитячого руху в різних регіонах, областях, містах, се-
лах; створення досвіду взаємодії, координування зусиль рі-
зних дитячих рухів, організацій [1, с. 60]. 

Дитячі громадські організації переважно виникають і 
діють на базі навчально-виховних закладів, створюючи до-
даткові можливості для педагогічного впливу на особистіс-
ний розвиток дитини. Вони мають достатній потенціал, щоб 
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стати самостійним інститутом, що забезпечує соціальне ста-
новлення особистості, залучаючи її до суспільно-корисних 
справ, формує активну життєву позицію, задовольняючи ін-
тереси особистості, і сприяє її подальшому розвитку. Інакше 
кажучи, сучасні дитячі громадські організації здатні впли-
вати на формування особистості, бути суб’єктом виховання 
та соціалізації підростаючого покоління [1, с. 60]. 

Нині в усіх регіонах нашої держави функціонують різ-
номанітні громадські дитячі та молодіжні організації, які з 
кожним роком збільшують вплив на виховання та соціальне 
становлення дітей, підлітків, молоді. 

Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські ор-
ганізації» [2] визначає особливості організаційних і право-
вих засад утворення та діяльності дитячих і молодіжних ор-
ганізацій та державні гарантії забезпечення їх діяльності. У 
статтях закону вказано принципи утворення і діяльності мо-
лодіжних та дитячих громадських організацій (добровільно-
сті, рівноправності їх членів, самоврядування, законності та 
гласності); вимоги до засновників (громадяни України, а та-
кож іноземці та особи без громадянства, що перебувають в 
Україні на законних підставах, які досягли 15-річного віку) 
та їх спілок; умови індивідуального та колективного членства 
(фіксованість, вік, участь дорослих); статус і права молодіж-
них та дитячих громадських організацій (відповідно до За-
кону України «Про громадські об’єднання»); гарантії участі та-
ких організацій у підготовці та прийнятті рішень з питань 
державної політики щодо дітей та молоді (залучаються ор-
ганами виконавчої влади та органами місцевого само-вряду-
вання до розроблення і обговорення проектів рішень); форми 
державної (інформаційна, методична, організаційна допо-
мога, звільнення від сплати за державну реєстрацію та збору 
за реєстрацію символіки) та фінансової (видатки на реаліза-
цію програм, проектів, заходів) підтримки молодіжних та ди-
тячих громадських організацій. Також він дає нормативні 
визначення дитячої і молодіжної громадських організацій [2]. 

Дитяча громадська організація – об’єднання громадян 
віком від 6 до 18 років, метою якого є здійснення діяльності, 
спрямованої на реалізацію та захист своїх прав і свобод, 
творчих здібностей, задоволення власних інтересів, які не 
суперечать законодавству, та соціальне становлення як по-
вноправних членів суспільства.  
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Виникнення таких організацій в Україні пов’язане зі 
скаутським рухом. Засновником скаутського руху вважа-
ється англійський полковник Р. Бейден-Пауел. Головним за-
вданням руху було патріотичне виховання й самовиховання 
в колективі однодумців. Перший загін скаутів в Російській 
імперії з’явився 1908 (1917 у 143 містах налічувалося 50 тис. 
скаутів). В Україні центрами скаутського руху були Київ та 
Одеса. 1917–1920 дружини бойскаутів існували також у мі-
стах Біла Церква, Канів, Катеринослав (нині м. Дніпро), Він-
ниця тощо [1, с. 61]. 

Дитячі громадські організації залучаються органами ви-
конавчої влади та органами місцевого самоврядування до 
розроблення й обговорення проектів рішень з питань дер-
жавної політики щодо дітей та молоді, а також ці організації 
звільняються від сплати за державну реєстрацію та збору за 
реєстрацію їх символіки. 

Держава здійснює підтримку і в інших формах, що не 
суперечать законодавству України. Верховна Рада України 
при затвердженні Державного бюджету України передбачає 
в ньому окремим рядком видатки на підтримку спілки, чле-
нами якої є більшість зареєстрованих всеукраїнських моло-
діжних та дитячих громадських організацій, а також облас-
них, Автономної Республіки Крим, Київських і Севастополь-
ських міських спілок молодіжних та дитячих громадських 
організацій, діяльність якої спрямовується на забезпечення 
соціального становлення та розвитку молодих громадян [3]. 

Фінансова підтримка діяльності молодіжних та дитячих 
громадських організацій здійснюється через відповідні ор-
гани виконавчої влади, що працюють із молоддю, органи мі-
сцевого самоврядування та спілку всеукраїнських молодіж-
них громадських організацій. При затвердженні місцевих 
бюджетів передбачаються видатки на реалізацію програм 
молодіжних та дитячих громадських організацій. 

Органи виконавчої влади, органи місцевого самовряду-
вання можуть делегувати молодіжним та дитячим громад-
ським організаціям повноваження щодо реалізації відповід-
них програм (проектів, заходів). У цьому разі вони надають 
молодіжним та дитячим громадським організаціям фінан-
сову та матеріальну допомогу і здійснюють контроль за реа-
лізацією наданих повноважень, у тому числі за цільовим ви-
користанням виділених коштів [4]. 
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Молодіжні та дитячі громадські організації, їх спілки, 
які одержують фінансову або іншу матеріальну підтримку, 
зобов’язані подавати звіти про цільове використання фінан-
сів і матеріальних цінностей органам, що їх надавали, у те-
рміни, встановлені цими органами [4]. 

Молодіжні та дитячі громадські організації, їх спілки не-
суть відповідальність за порушення законодавства. Молоді-
жні та дитячі громадські організації утворюються і діють на 
засадах добровільності, рівноправності їх членів, самовряду-
вання, законності та гласності, зокрема: молодіжні та дитячі 
громадські організації зобов’язані доводити до відома гро-
мадськості відомості про свою діяльність у формах, що не су-
перечать законодавству; інформація, що міститься у стату-
тах, про склад керівних органів, про джерела матеріальних 
та інших надходжень, а також пов’язана з діяльністю молоді-
жних та дитячих громадських організацій, не є конфіденцій-
ною або іншою інформацією, яка охороняється законом [4]. 

Насамперед зауважу, що розглядаю дитячу громадську 
організацію як добровільне, закріплене формальним членст-
вом об’єднання дітей і підлітків, яке побудоване на принци-
пах самодіяльності і організаційної самостійності, має своїм 
завданням сприяти природному прагненню дітей до саморе-
алізації і самоорганізації на основі здійснення багатопланової 
діяльності, яка спрямована на задоволення різноманітних ін-
тересів членів організації, захист їх прав і потреб, а також 
соціальне становлення підростаючого покоління. 

Отже, участь дітей у діяльності одного з вище переліче-
них об’єднань дає їм можливість розвивати свої комунікати-
вні, організаторські та лідерські якості; реалізувати особис-
тісний та творчий потенціал; відчути причетність до гро-
мадських та державних справ; вчитися толерантності; роз-
ширювати кругозір, своє інформаційне поле; самовдоскона-
люватися та самореалізуватися в різних видах діяльності; 
набути досвіду волонтерської роботи; реалізувати власні іні-
ціативи; знайти своє місце в громадському суспільстві. 
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НАСИЛЬСТВО НАД ДІТЬМИ. ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ 
ДІТЕЙ ВІД НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї 

Проблема сімейного насильства сьогодні є актуальною 
для України. Про масштабність насильства в сім’ї свідчить 
міжвідомча статистика, результати соціологічних дослі-
джень, дані громадських організацій. Статистика свідчить, 
що насильство щодо дітей в Україні – доволі поширене 
явище: діти потерпають від жорстокого поводження вдома, 
у навчально-виховних закладах, на вулиці.  

На жаль, в Україні 60 % дітей від 2 до 14 років потерпа-
ють від насильницьких дій та злочинів у сім’ї. Проте, більше 
половини цих випадків так і залишаються «у тіні». Тому на-
сильство щодо дітей у родині є однією з актуальних проблем 
сьогоднішньої сім’ї.  

© Самойлова О. В., 2018 


