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Сьогодні розглядаємо
• Що таке адвокація і для чого вона ОСББ?
• Цілі адвокації: малі й великі, правильні й 

хибні.
• Стратегія і тактика адвокації.
• Приклади успішного і не дуже адвокування

інтересів ОСББ.



Що таке адвокація і для чого 
вона ОСББ?



Поняття адвокації
• Адвокація - діяльність із 

представництва та захисту 
інтересів.

• "Представництво інтересів", 
"заступництво", "поборництво", 
"просування", "лобіювання"

• Мета адвокації – не поширення 
інформації/поглядів, а 
структурні зміни в суспільстві та 
захист прав.



Цілі адвокації: малі й великі, 
правильні й хибні



Знати цілі та планувати їхнє досягнення

• Стратегія без тактики - це 
найдовший шлях до 
перемоги

• Тактика без стратегії - це 
просто метушня перед 
поразкою



Знати цілі: приклад

Повернути 
"прихватизоване" 

допоміжне приміщення у 
спільну власність

Розподілити спільні 
витрати на ще одного 

співвласника



Знати цілі: приклад

• Індивідуальні договори
• Колективний договір
• Договір з колективним споживачем



Знати цілі: приклад

Зберегти статус ОСББ: 
неприбуткова установа, 

негосподарюючий 
суб'єкт

Не платити 
виконавцю плату за 
абонобслуговування



Знати цілі: приклад

• Індивідуальні договори
• Колективний договір
• Договір з колективним споживачем



Три варіанти однієї цілі

мінімум

100%

МАКСИМУМ



м100%М

Мета - зробити все від мене залежне, щоб 
отримати результат.
• «м» у формулі - це мінімум. Мінімум - це 

така величина, яку в будь-якому випадку 
необхідно виконати.  

• 100% - це саме те, що потрібно.
• «М» - це Максимум. Це маяк і ідеал.  



Які спільні цілі ви вважаєте на сьогодні 
є актуальними:

- на місцевому рівні?
- на всеукраїнському?
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Стратегія і тактика адвокації



Стратегія адвокації

Усвідомлення 
завдання

Вироблення 
бажаного 
рішення

Внутрішнє 
узгодження 

рішення

Оприлюднення 
позиції

Пошук 
союзників

Формування і 
ДЕМОНСТРАЦІЯ 

масової 
підтримки

Публічний 
діалог з іншою 

стороною / 
сторонами

Реалізація 
рішення



"Громадський сектор" – не значить "анархія"

• Кожен повинен робити те, що
в нього краще виходить

• Кожен повинен знати своє завдання

• Вироблення рішень, формулювань,
планів – завдання "малих груп"

• Організація підтримки – завдання 
"великої групи"

• Делегування повноважень і довіра!



Питання тактики
• Хто відслідковує завдання?
• Хто формулює постановку завдання?

Визначає пріоритет?
• Як формуються "малі групи"

для вирішення завдання?
• Хто і як забезпечує комунікацію "великої групи"?
• Як оприлюднити позицію?
• Кому ще «болить» (союзники)?
• Як продемонструвати масову підтримку?



Знай "контрагента"

• Хто наш дійсний опонент,
а хто – насправді союзник?

• Чи є взагалі опонент?
• У чому наші інтереси спільні,

а в чому – різні?
• До чиєї компетенції входить вирішення питання (орган 

місцевого самоврядування чи орган державної влади)?
• Який порядок прийняття ним рішення?
• Хто у "владі" нам союзник?



Розподіл повноважень



Верховна Рада України
Єдиний орган законодавчої влади
Повноваження парламенту:
• приймає закони

– правовий режим власності
– Державний бюджет

Повноваження народного депутата:
• право законодавчої ініціативи

– законопроект
– поправки до проекту

• депутатське звернення
• депутатський запит

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2790-12#n162
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2790-12#n144


Президент України
Глава держави, Верховний 
Головнокомандувач ЗСУ
Повноваження:
• підписання / ветування

законів
• очолює РНБО, вводить в 

дію її рішення



Кабінет Міністрів України: повноваження

Вищий орган у системі ОВВ
Повноваження:
• постанови КМУ
• проект бюджету
• координація ЦОВВ



Підготовка актів Кабміном
• План-графік підготовки проектів актів
• Погодження актів КМУ: Мінфін, Мінекономіки + інші 

зацікавлені органи
• Узгоджувальні процедури, консультації, наради, робочі 

зустрічі: залучення нардепів, "об'єднань громадян"
• Правова експертиза (Мін'юст)
• Експертиза і редагування в Секретаріаті КМУ
• Урядовий комітет
• Засідання Уряду



Міська рада
• затвердження програм соціально-

економічного та культурного 
розвитку

• встановлення правил з питань 
благоустрою території населеного 
пункту, забезпечення чистоти і 
порядку, додержання тиші в 
громадських місцях

• засновник комунальних 
підприємств

• Депутатське звернення
• Депутатський запит 

Закон України «Про статус депутатів місцевих рад»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93-15#n101
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93-15#n176
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93-15#Text


Звернення громадян
• Звернення громадян

(не юридичних осіб)
• Індивідуальне або колективне
• Усне або письмове
• Пропозиція (зауваження) / 

заява (клопотання) / скарга

Завдання звернення громадян - повернути 
державу і громадянина лицем одне до одного!

Громадянин

Держава ОСББ



Якими прикладами власного досвіду ви 
готові поділитись?
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Приклади успішного і 
не дуже адвокування інтересів 

ОСББ



#За основу і в цілому



МОНЕТИЗАЦІЯ #РЕАЛЬНІ КОШТИ - РЕАЛЬНИМ СПОЖИВАЧАМ!



Освіта і просвіта



Які приклади адвокування знаєте ви?
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Підсумки
• Чітко усвідомлювати цілі
• Чітко формулювати цілі
• Обирати адекватні засоби досягнення
• Докладати зусиль
• Аналізувати результат: все усвідомлене стає ресурсом
• Дотримуватися внутрішньої дисципліни і культури співпраці

…"Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод
Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод,
Бо вам призначено скалу сесю розбить."

І всі ми, як один, підняли вгору руки,
І тисяч молотів о камінь загуло,
І в тисячні боки розприскалися штуки
Та відривки скали…

http://poetyka.uazone.net/default/pages.phtml?place=franko&page=zversh33
http://poetyka.uazone.net/default/pages.phtml?place=franko&page=zversh33
http://poetyka.uazone.net/default/pages.phtml?place=franko&page=zversh33
http://poetyka.uazone.net/default/pages.phtml?place=franko&page=zversh33
http://poetyka.uazone.net/default/pages.phtml?place=franko&page=zversh33
http://poetyka.uazone.net/default/pages.phtml?place=franko&page=zversh33
http://poetyka.uazone.net/default/pages.phtml?place=franko&page=zversh33


Лекції з лідерства для сержантів 47 Бригади 
«Маґура». Виступає Андрій Зелінський
• Дух Воїна
• Шлях Воїна
• Сила воїна

https://www.youtube.com/watch?v=fBT8OE4VZIA
https://www.youtube.com/watch?v=snk4W_taVTU
https://youtu.be/wPXgb8Rv32M


Дякую за увагу!
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