
Організаційна концепція створення широкого самоврядного 

громадського Руху 

 

Сьогодні у чисельних середовищах громадських та партійних активістів точаться розмови про 

створення широкого громадського Руху для об’єднання активістів усіх розрізнених опозиційних сил, 

які прагнуть реальних змін в країні та зупинки негативних процесів, що з середини руйнують 

українське суспільство та державу. Багато хто говорить про необхідність безлідерності або 

багатолідарності у такому Русі, про його мережеву будову, хоча кожен трактує це по своєму, зазвичай 

вважаючи, що в структурі Руху у різній формі мають діяти приховані центри впливу, які реально 

керуватимуть спільною діяльністю усіх членів організації і до яких особисто він обов’язково буде 

причетним. 

Пропоную власну концепцію створення і розгортання самоврядного широкого Руху та Регламент 

роботи його підрозділів без таких прихованих центрів впливу, які, за своєю природою, є вкрай 

вразливими до зовнішнього управління. 

Широкий громадський Рух (далі – Рух) має реально, а не декларативно, володіти наступними 

характеристиками: 

- бути цілеспрямованим та дієздатним - ефективно виробляти, приймати та виконувати власні 

рішення по реалізації своїх програмних цілей; 

- бути спроможним залучати до вироблення, прийняття та реалізації рішень 100% своїх активістів – 

тобто бути здатним розподіляти весь об’єм необхідної роботи серед великих груп людей та 

координувати її колективне виконання; 

- динамічно чисельно зростати, зберігаючи і розвиваючи організаційну культуру та початкові цілі; 

- бути прозорим до зовнішніх інформаційних впливів та впливів грошима, силою, шантажем; 

- підтримувати співробітництво та незмінно відтворювати дружні і теплі стосунки між учасниками 

всередині структури; 

 - сприяти творчій самореалізації кожного учасника та стимулювати його до безперервної самоосвіти 

та духовного зростання. 

Рух є самоврядною цілеспрямованою організацією зі зміною структурою, у якій рішення 

приймаються колективно у складі мережі за алгоритмом, що визначений у Регламенті, а 

виконуються у складі ієрархій (виконавчих та проектних груп) на чолі з призначеними 

відповідальними виконавцями. 

В основу будови Руху закладено концепцію „Я – організація”, що передбачає реалізацію поставлених 

цілей у складі невеликих функціональних самокерованих груп (команд), які здатні діяти автономно у 

відповідності до Програми Руху. 

Фінансування Руху відбувається за рахунок власних коштів активістів та пожертв членів і 

прихильників. Інформація про рух коштів є доступною і прозорою. 

Ініціативна група (5-7 активістів) готує проект Програми Руху, який включає світоглядно-ідеологічно-

ціннісний розділ, організаційну концепцію Руху та критерії оцінки усіх рішень. 

http://www.pravda.com.ua/columns/2010/07/13/5217934/
https://www.youtube.com/watch?v=Ddi7IMZG338


Склад ініціативної групи збільшується - від 12 до кількох десятків активістів та утворює ініціативну 

регіональну Координаційну раду, яка: 

- доопрацьовує Програму; 

- створює інформаційний сайт; 

- працюючи за алгоритмом роботи, що визначений Регламентом, розробляє місію, стратегію 

(довгострокову, середньострокову та короткострокову) а також річний план роботи Руху; 

- за результатами своєї діяльності  доопрацьовує алгоритм роботи та Регламент; 

- створює навчальний центр для підготовки та навчання регіональних активістів колективній роботі по 

виробленню, прийняттю та виконанню рішень за алгоритмом, що визначений Регламентом; 

- навчає активістів з регіонів. 

Після утворення не менше 5 регіональних Координаційних рад створюється Всеукраїнська 

Координаційна рада, у кожну з профільних груп якої входить по одному делегованому активісту з 

кожної регіональної Координаційної ради. Всеукраїнська Координаційна рада приймає і затверджує 

кінцевий варіант Програми та Статут Руху, складений на основі Регламенту, а також стратегію та 

річний план роботи. Всеукраїнська Координаційна рада розробляє та затверджує концепцію сайту – 

віртуального офісу організації, де викладається вся інформація, ведуться обговорення та голосування, 

оцінюється діяльність підрозділів Руху, тощо. 

У Русі регламентуються, започатковуються  та підтримуються наступні процеси: 

- базовий процес діяльності Координаційних рад за алгоритмом, що визначений Регламентом, по 

виробленню, прийняттю та виконанню колективних рішень (включає субпроцес вироблення та 

корегування річних планів, стратегій, місії, Регламенту, Статуту, Програми); 

- процеси забезпечення життєдіяльності динамічної мережі (бухгалтерія, підтримка сайту, тощо); 

- процеси прийому нових активістів і виключення порушників Координаційних рад Руху; 

- процеси багаторівневого навчання активістів; 

- процеси забезпечення зворотних зв’язків: оцінка в реальному часі відповідності діяльності 

активістів, структурних підрозділів і Руху в цілому до положень Програми; рейтингування в 

реальному часі обраних і призначених осіб (відповідальних виконавців, Голів Координаційних 

рад,координаторів груп, тощо); 

- процеси забезпечення прозорої циркуляції інформації всередині Руху та між ним і зовнішнім 

середовищем.  

Кожний з цих процесів у міру розвитку і становлення Руху регламентується, започатковується та 

підтримується під керівництвом відповідального за процес, охоплює окремих активістів чи 

спеціалізовані групи. 

 У Русі встановлюється трирівневе членство: 

- активісти – учасники Руху, які беруть участь у роботі його підрозділів, виробляють, приймають та 

виконують рішення; 



- члени – учасники Руху, які запрошуються до реалізації окремих проектів, беруть участь у заходах 

Руху та долучаються до організаційної діяльності у інший посильний спосіб; 

- прихильники – учасники Руху, які декларують свою підтримку, знайомляться з інформацією про 

діяльність Руху, поширюють її і по можливості долучаються до відкритих заходів. 

Вступ в члени Руху відбувається після подання заяви до регіональної Координаційної ради. 

Перехід з членів у активісти можливий після роботи у регіональній Координаційній раді протягом 2 

місяців за рекомендацією профільної групи, яка затверджується на засіданні Координаційної ради 

шляхом голосування. 

Виключення з активістів стається автоматично після пропуску без поважної причини трьох заходів або 

засідань Координаційної ради підряд, або за рішенням цієї ради по наслідках діяльності активіста, 

яка не відповідає задекларованим у Програмі Руху цілям та цінностям. Поновлення виключених  

членів у активісти відбувається на загальних підставах або у відповідності до положень рішення про 

виключення. 

Активісти Руху – учасники Координаційних рад володіють правом приймати усі рішення за 

принципом «один активіст-один голос» без права його делегування чи передачі будь-кому 

іншому. 

Члени Руху за бажанням можуть приймати участь в роботі Координаційних рад з дорадчим голосом. 

Основною формою діяльності Координаційних рад є засідання, на якому шляхом голосування 

приймаються усі рішення. Засідання є правомочним приймати рішення якщо на ньому присутні не 

менше 1/2 від усієї кількості активістів. Рішення засідання Координаційної ради ухвалюються  двома 

третинами голосів від кількості присутніх членів. 

Координаційна рада шляхом загального голосування обирає Голову. Термін, на який обирається 

Голова, складає три місяці. Голова не може обиратися на два терміни підряд і більше одного разу 

протягом календарного року. Після закінчення вказаного терміну проводяться вибори нового Голови. 

Голова виконує лише представницькі функції та слідкує за дотриманням цього Регламенту та 

Програми Руху. 

Члени координаційної ради – активісти Руху розбиваються на профільні групи, за якими закріплено 

напрямки діяльності Руху, що визначені його Програмою. Групи при необхідності можуть обирати або 

призначати модератора їх роботи.  

Принциповою відмінністю Руху від інших суспільно-політичних організацій є використання на 

засіданнях його підрозділів алгоритму роботи, який забезпечує залучення до безконфліктного 

вироблення, прийняття та виконання рішень УСІХ активістів та утримує їх взаємодію у рамках 

співробітництва і кооперації. Внаслідок такої спільної діяльності активістів Руху формується та 

зміцнюється поле довіри, встановлюються теплі та дружні стосунки між ними, зростає виконавча 

дисципліна, формується нова організаційна культура. 

Засідання Координаційних рад відбувається за наступним алгоритмом:  

Крок 1. На організаційних пленарних зборах формується порядок денний за пропозицією 

представників профільних груп, що закріплені за напрямками діяльності Руху, у відповідності до їх 

річних планів чи поточного моменту. Результат роботи: порядок денний та затверджені часові рамки 

кожного з кроків алгоритму. Тривалість роботи від 10 до 20 хвилин. 



Крок 2. У складі профільних груп відбувається формування альтернатив або складових вирішення 

задач, аналізу проблем чи способів реалізації планових заходів, тощо. Результат роботи: список 

альтернатив або складових, які виробила група, у персональному протоколі кожного активіста. 

Тривалість роботи від 10 до 40 хвилин. 

Крок 3. У складі перехресних груп, в які входить по одному активісту профільних груп,  кожен з них 

доповідає напрацьовані у своїй групі альтернативи або складові та отримує від колег критику, 

доповнення, зауваження та пропозиції. Результат роботи: список зауважень, доповнень та 

пропозицій до вироблених профільними групами альтернатив або складових у персональному 

протоколі кожного активіста. Тривалість – від 20 до 60 хвилин. 

Крок 4. У складі профільних груп відбувається узагальнення усієї отриманої активістами інформації на 

попередньому кроці роботи та формування одного або кількох альтернативних проектів рішень для 

подальшого їх затвердження на пленарному засіданні. Результат роботи: проект (або проекти) 

рішень. Тривалість – від 20 до 60 хвилин. 

Крок 5. На пленарних зборах заслуховуються доповіді груп та шляхом голосування приймається 

рішення по кожному з питань порядку денного. Результат роботи: список прийнятих рішень. 

Тривалість – від 20 до 40 хвилин. 

Виконання вироблених рішень відбувається у складі виконавчих або проектних груп під 

керівництвом відповідальних виконавців, у які переструктуровуються активісти Руху. Відповідальні 

виконавці звітують про хід і/або результати виконання рішень на чергових засіданнях 

Координаційної ради. 

Засідання Координаційних рад відбувається у визначений день та час за будь-яких обставин: 

Регіональних координаційної рад – 1 раз у місяць, Всеукраїнської Координаційної ради – 1 раз у 3 

місяці. Між цими засіданнями учасники Руху працюють у його виконавчих та проектних підрозділах. 

Ніхто одноосібно не може відмінити чи змінити дату і час засідання будь-якої Координаційної ради – 

це може бути зроблене лише в разі неправомочності засідання або в результаті рішення 

попереднього засідання. У випадку відсутності приміщення засідання збирається на вулиці у 

визначеному наперед місці і вважається правомочним за присутності на ньому не менше 1/2 від усієї 

кількості активістів. 

Тарас Плахтій, товариство "Малого кола", для УП 
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