
Тема «Принципи утворення і діяльності громадських   

об’єднань»  

      Відповідно до положень ст.1 Закону України «Про громадські 

об’єднання» метою створення громадського об’єднання є здійснення та 

захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, 

соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів. За організаційно-

правовою формою громадські об’єднання поділяються на громадські 

організації або громадські спілки. 

 Відповідно до статті 3 Принципи утворення і діяльності громадських  

об'єднань 

1. Громадські об'єднання утворюються і діють на принципах: 

1) добровільності; 

2) самоврядності; 

3) вільного вибору території діяльності; 

4) рівності перед законом; 

5) відсутності майнового інтересу їх членів (учасників); 

6) прозорості, відкритості та публічності. 

2. Добровільність передбачає право особи на вільну участь або неучасть у 

громадському об'єднанні, у тому числі в його утворенні, вступі в таке 

об'єднання або припиненні членства (участі) в ньому. 

3. Самоврядність передбачає право членів (учасників) громадського 

об'єднання самостійно здійснювати управління діяльністю громадського 

об'єднання відповідно до його мети (цілей), визначати напрями діяльності, а 

також невтручання органів державної влади, інших державних органів, 

органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого 

самоврядування в діяльність громадського об'єднання, крім випадків, 

визначених законом. 

4. Вільний вибір території діяльності передбачає право громадських 

об'єднань самостійно визначати територію своєї діяльності, крім випадків, 

визначених законом. 

5. Рівність перед законом передбачає, що громадські об'єднання є 

рівними у своїх правах та обов'язках відповідно до закону з урахуванням 

організаційно-правової форми, виду та/або статусу такого об'єднання. 

6. Відсутність майнового інтересу передбачає, що члени (учасники) 

громадського об'єднання не мають права на частку майна громадського 

об'єднання та не відповідають за його зобов'язаннями. Доходи або майно 

(активи) громадського об'єднання не підлягають розподілу між його членами 

(учасниками) і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого  

окремого члена (учасника) громадського об'єднання, його посадових осіб 

(крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи). 

7. Прозорість, відкритість передбачає право всіх членів (учасників) 

громадського об'єднання мати вільний доступ до інформації про його 



діяльність, у тому числі про прийняті громадським об'єднанням рішення та 

здійснені заходи, а також обов'язок громадського об'єднання забезпечувати 

такий доступ. Публічність означає, що громадські об'єднання інформують 

громадськість про свої мету (цілі) та діяльність. 
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