
НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНКУРС «БЛАГОДІЙНА УКРАЇНА-2018». 
 
Національний конкурс «Благодійна Україна» – щорічний Всеукраїнський конкурс, 
заснований Всеукраїнською благодійною організацією «Асоціація благодійників України» з 
метою розвитку ефективного соціально-орієнтованого благодійництва, меценатства та 
волонтерства в Україні шляхом публічного стимулювання кращих благодійників, меценатів 
та волонтерів, їхніх організацій та практик. Це єдиний діючий загальнонаціональний проект 
з відзначення благодійників та найефективніших благодійних ініціатив в українському 
суспільстві, який розпочав свою історію у 2007 році, а в форматі «Благодійна Україна» – 
проводиться з 2012. За підсумками конкурсу кращих благодійників, волонтерів та меценатів 
країни, найефективніші доброчинні ініціативи відзначають унікальною нагородою 
"Ангелом добра".  За  роки проведення Конкурс став знаковою подією у суспільному житті 
нашої країни. Гасло Конкурсу: «Подякуй своєму благодійнику!». 
 
Мета конкурсу: розвиток ефективного соціально-орієнтованого благодійництва, 
меценатства та волонтерства в Україні шляхом публічного стимулювання кращих 
благодійників, меценатів та волонтерів, їхніх організацій та практик. 
 
Завдання Конкурсу: 1) популяризація благодійництва, меценатства та волонтерства, їхніх 
організацій та ефективних практик; 2) відзначення кращих благодійників, меценатів та 
волонтерів, їхніх організацій та ефективних практик, інших колективів та організацій, які 
реалізували значні благодійні проекти та акції в Україні протягом звітного року; 3) 
інформування суспільства про кращі практики благодійної діяльності; 4) популяризація та 
заохочення широкого кола громадян до благодійності. 
 
Рішенням Засновника цього року заявки на участь у конкурсі «Благодійна Україна» 
приймаються до 15 березня 2019 року. Нагородження переможців та номінантів «Ангелом 
добра» – скульптурою янгола з бурштиновим оздобленням традиційно відбудеться навесні, 
а саме 16 квітня 2019 року в колонній залі КМДА. У жовтні 2018 року стартував 12-й 
Національний конкурс. Переможців на загальнодержавному рівні визначатимуть в 
шістнадцятьох основних, трьох індивідуальних та чотирьох спеціальних номінаціях: 
 
Основні колективні номінації: 
1. Благодійність великого бізнесу. 
2. Благодійність середнього та малого 
бізнесу. 
3. Корпоративна благодійність. 
4. Колективне волонтерство. 
5. Всеукраїнська благодійність. 
6. Регіональна благодійність. 
7. Місцева благодійність. 
8. Благодійність в охороні здоров’я. 
9. Благодійність в освіті та науці. 

10. Благодійність в культурі та 
мистецтві. 
11. Благодійність в соціальній сфері. 
12. Благодійність в захисті України. 
13. Благодійність неурядового сектору. 
14. «Добро починається з тебе». 
15. Благодійна акція року. 
16. «Платформа добра». 
 

 
Індивідуальні номінації: 
1. Благодійник року.        2. Волонтер року.            3. Меценат року. 
 
Спеціальні номінації: 
1. Народний благодійник. 
2. Медіа про благодійність. 

3. Благодійність медіа. 
4. Допомога з-за кордону. 

  
У рамках Всеукраїнського конкурсу також проходять і регіональні етапи конкурсу. Регіональні 
конкурси «Благодійної України – 2018» стартували у таких областях: Львівська, Одеська, 
Хмельницька, Житомирська, Херсонська, Київська, Вінницька, Донецька, Полтавська, 
Запорізька та Буковина.  

 



Проведенням, презентацією, популяризацією та обранням переможців конкурсу «Благодійна 
Україна» займаються керівні органи: Організаційний комітет, Наглядова рада, Національна 
експертна рада, Медіа-рада та Ділова рада.  
 
Організаційний комітет: 
Максимчук Олександр – президент Асоціації благодійників України. Голова комітету; 
Антонова Марина – голова Правління Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000»; 
Олійник Олександр – віце-президент Асоціації благодійників України; 
Демчак Володимир – президент  «Української торгово-промислова конфедерації»; 
Мудрак Лариса – віце-президент Асоціації благодійників України, журналіст, медіа-експерт і 
волонтер; 
Вієру Ольга – директор Благодійного фонду "Мистецький Арсенал". 
 
Наглядова рада:  
Рудницька Анжеліка – співачка, мисткиня, журналіст, волонтер, громадський діяч. Голова 
Наглядової ради; 
Фоменко Сергій – співак, лідер музичного гурту «Мандри»; 
Малкович Іван – поет, директор видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»; 
Вітовська-Ванца  Ірма – акторка, волонтер; 
Воронович Вікторія – волонтер, громадський активіст, засновниця ГО «Міжнародний альянс 
братської допомоги»; 
Тополя Тарас – співак, фронтмен гурту «Антитіла»; 
Білозір Оксана – народна артистка України, депутат Верховної Ради України, волонтер. 
 
Національна експертна рада:  
Криса Марина – президент Благодійного фонду «Приятелі дітей». Голова Національної 
експертної ради; 
Олійник Олександр – віце-президент Асоціації благодійників України. Секретар Національної 
експертної ради; 
Ющенко Катерина – голова Наглядової ради МБФ «Україна 3000»; 
Мудрак Лариса – віце-президент Асоціації благодійників України, журналіст, медіа-експерт; 
Демчак Володимир – президент  «Української торгово-промислова конфедерації». 
 
Медіа-рада: 
Мудрак Лариса – віце-президент Асоціації благодійників України, журналіст, медіа-експерт і 
волонтер. Голова медіа-ради; 
Наливайко Олег – журналіст, Голова Державного комітету телебачення та радіомовлення 
України; 
Ляховецька Тетяна – телевезійний продюсер, волонтер; 
Куликов Андрій — журналіст, редактор, радіоведучий, телеведучий, медіа-експерт, голова 
правління ГО "Громадське радіо"; 
Кузнєцова Інна – головний редактор Київського бюро Української служби «Радіо Свобода»; 
Маслич Богдан – виконавчий директор ГО «Гурт», громадський діяч, експерт з розвитку 
громадянського суспільства. 
 
Ділова рада: 
Демчак Володимир – президент «Української торгово-промислова конфедерації». Голова 
Ділової ради; 
Кузнєцова Анжела – ректор ДВНЗ «Університет банківської справи»; 
Іонов Андрій – директор громадської організації «Вектор»; 
Войналович Олексій – директор Видавничого дому "Новий Час"; 
Іхтіяров Володимир – президент асоціації "Світло-Техніка України". 
 
 
 
 



Витяг з «Положення про Національний конкурс «Благодійна Україна» 
Стаття 7. Номінації Конкурсу. 

 Основні колективні номінації конкурсу «Благодійна Україна»: 

1) Благодійність великого бізнесу – у номінації розглядаються заявки щодо благодійної 
діяльності суб’єктів підприємництва, що мають ознаки великого бізнесу згідно чинного 
законодавстваУкраїни. 

2) Благодійність середнього та малого бізнесу – у номінації розглядаються заявки щодо 
благодійної діяльності суб’єктів підприємництва, що мають ознаки середнього та малого 
бізнесу згідно чинного законодавстваУкраїни. 

3) Корпоративна благодійність – у номінації розглядаються заявки щодо благодійної 
діяльності колективів юридичних осіб приватного права, установ та організацій, в тому числі 
публичного права. 

4) Колективне волонтерство – у номінації розглядаються заявки щодо волонтерської 
діяльності юридичних осіб приватного права, установ та організацій, в тому числі публічного 
права, з залученням своїх працівників або волонтерів, а також заявки неформалізованих 
громадських або волонтерських спільнот. 

 5) Всеукраїнська благодійність – у номінації розглядаються заявки щодо діяльності  
благодійних організацій в загальнодержавному масштабі. 

6) Регіональна благодійність – у номінації розглядаються заявки щодо діяльності благодійних 
організацій виключно на території  не більш, ніж трьох  областей (включаючи місто Київ). 

7) Місцева благодійність – діяльність благодійних, неурядових чи волонтерських організацій, 
які зареєстровані та здійснюють свою діяльність на території невеликих населених пунктов (за 
виключенням міста Києва та міст-обласних центрів).  

8) Благодійність в охороні здоров’я – у номінації розглядаються заявки щодо   діяльності 
благодійників, волонтерів, благодійних, неурядових та волонтерських організацій у сфері 
охорони здоров’я. 

9) Благодійність в освіті та науці – у номінації розглядаються заявки щодо діяльності 
благодійників, волонтерів, благодійних, неурядових та волонтерських організацій  у сфері 
освіти, науки та наукових досліджень. 

10) Благодійність в культурі та мистецтві – у номінації розглядаються заявки щодо 
діяльності благодійників, волонтерів, благодійних, неурядових та волонтерських організацій  у 
сфері культури та мистецтва, охорони культурної спадщини. 

11) Благодійність в соціальній сфері – у номінації розглядаються заявки щодо діяльності 
благодійників, волонтерів, благодійних, неурядових та волонтерських організацій  у сфері 
соціального захисту, соціального забезпечення, соціальних послуг і подолання бідності, опіки і 
піклування. 

12) Благодійність в захисті України – у номінації розглядаються заявки щодо діяльності 
благодійників, волонтерів, благодійних, неурядових та волонтерських організацій у сфері 
допомоги бійцям, сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту 
населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану. 

13) Благодійність неурядового сектору – у номінації розглядаються конкурсні заявки щодо 
благодійної діяльності неурядових організацій (окрім дитячих та молодіжних), зареєстрованих 
згідно чинного законодавства, та неформалізованих спільнот громадян. 

14) «Добро починається з тебе» – у номінації розглядаються заявки щодо благодійної 
діяльності та/або суспільно важливих ініціатив формалізованих або неформальних дитячих та 
молодіжних організацій (спільнот). 



15) Благодійна акція року – у номінації розглядаються заявки щодо акцій (проектів, програм 
тощо) проведених та завершених протягом року і спрямованих на підтримку окремих груп 
суспільства, які передбачають виокремлений збір та цільове використання благодійних коштів. 
 
16) «Платформа добра» – у номінації розглядаються заявки щодо діяльності благодійних 
організацій (фондів), інших формалізованих або неформалізованих структур, які займаються 
збором коштів (або створюють відповідні організаційно-технологічні передумови)  для реалізації 
благодійних проектів (акцій), однак не реалізовують ці проекти самостійно. 

 

Індивідуальні номінації конкурсу «Благодійна Україна»: 

1) Благодійник року – у номінації розглядаються заявки щодо благодійної діяльності фізичних 
осіб – громадян України, осіб без громадянства, громадян інших країн, які надавали і 
мобілізовували фінансові та нефінансові пожертви. 

2) Волонтер року – у номінації розглядаються заявки щодо індивідуальної волонтерської 
діяльності фізичних осіб. 

3) Меценат року – у номінації розглядаються заявки щодо діяльності заможних покровителів 
освіти, культури та мистецтва, охорони культурної спадщини, науки і наукових досліджень. 

 Спеціальні номінації, у яких розглядаються заявки та визначається переможець 
відповідно до окремого Положення про спеціальну номінацію, затверджену Оргкомітетом: 
1) Народний благодійник. 
2) Медіа про благодійність. 
3) Благодійність медіа. 
4) Допомога з-закордону. 

Переможці Конкурсу визначаються в окремих номінаціях колегіальним рішенням Національної 
експертної ради за винятком номінації «Народний благодійник». У номінації «Народний 
благодійник» переможець визначається за процедурою, передбаченою Положенням про цю 
номінацію, затвердженим Оргкомітетом. 

Наглядова рада Конкурсу, Національна експертна рада, Медіа-рада, Ділова рада, партнери 
Конкурсу за узгодженням із Оргкомітетом можуть додатково встановлювати нагороди, призи 
або цінні подарунки учасникам, організаторам, волонтерам,  меценатам Конкурсу. 

Стаття 8. Подання заявки та вимоги до номінантів. 

При подачі конкурсної заявки, її автори повинні відобразити в ній інформацію про номінанта, 
на підставі якої експерти проведуть оцінювання його діяльності: 
 вирішення конкретної суспільної проблеми; 
 кількість осіб, які отримали допомогу; 
 якісні (принципові) зміни, які відбулися внаслідок надання допомоги; 
 довготривалість результатів, отриманих внаслідок надання благодійної допомоги; 
 інноваційність. 
 

Перелік документів та конкретна форма їхнього подання номінантами щорічно встановлюється 
Оргкомітетом конкурсу. 

За потреби, Оргкомітет при оголошенні умов Конкурсу поточного року може встановлювати 
додаткові вимоги щодо інформації про номінантів та способів її надання. 
При реєстрації конкурсної заявки номінанта, Оргкомітет має право перевести конкурсну заявку 
із однієї номінації в іншу конкурсну номінацію, шляхом інформування номінанта мейлом, 
обгрунтувавши номінанту доцільність цієї реєстраційної процедури. 

Додаткову інформацію про конкурс можна отримати на офіційному сайті www.blagoukraine.org  
або в Оргкомітеті конкурсу: тел. +38 (067)16 40411, електронна пошта: konkurs.blago@gmail.com.  


