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Концептуальні визначення

Громадянське суспільство
 це сфера самовиявлення та міжособової взаємодії
поза інститутами сім’ї, держави, бізнесу, що
передбачає створення різноманітних добровільних
об’єднань та через участь у них відстоювання,
захист та просування спільних інтересів без мети
здійснення політичної діяльності для отримання
влади; або
 це сфера поза сім’єю, державою та бізнесом, де
люди об’єднуються для (узгодження та реалізації)
спільних інтересів.

Організація громадянського
суспільства (ОГС)
- це легалізоване в установленому законом

порядку, добровільне, самоврядне, незалежне
об’єднання громадян, що виникає за їх
ініціативою для реалізації довгострокових
цілей та не має на меті отримання прибутку з
подальшим його розподілом між членами
(учасниками).

Функції ОГС
 здійснення громадського
представництва, громадського
контролю і моніторингу дій органів
державної влади, місцевого
самоврядування та
 надання соціальних послуг населенню

Види ОГС:














громадські та благодійні організації різного виду та типу,
громадські спілки,
релігійні організації,
профспілки та об’єднання профспілок, організації роботодавців,
об’єднання співвласників багатоквартирних будинків,
органи самоорганізації населення,
творчі спілки,
саморегулівні організації,
асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровільні об’єднання,
органи адвокатського самоврядування,
кредитні спілки,
торгово-промислові палати,
кооперативи;

Громадськість

– це

фізичні особи та їх об’єднання,
легалізовані відповідно до законодавства
до яких, зокрема, належать різного виду
ОГС

Взаємодія з громадськістю
– діяльність органу державної влади в процесі формування та

реалізації державної політики, здійснення своїх функцій, яка
передбачає:
 інформування – односторонні відносини, під час яких орган
виконавчої влади надає інформацію громадськості про свої
рішення, ініціативи, дії. Ці відносини передбачають надання
інформації за ініціативою органу влади, так і надання її на вимогу
громадськості (в контексті доступу до публічної інформації);
 консультації – двостороння комунікація, під час якої орган
державної влади оприлюднює проекти своїх рішень з метою
отримання коментарів, зауважень, пропозицій від громадськості,
або проводить консультації з громадськістю відносно ходу
реалізації рішень, стратегій, політик, які вже впроваджуються, або
впровадження яких завершилося;
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 активну участь громадськості у формуванні державної політики
– рівень взаємодії, під час якої орган виконавчої влади включає,
залучає представників громадськості до робочих груп, експертних
рад тощо в процесі вироблення проектів конкретних НПА, рішень,
політик. Представники громадськості є повноправними
співучасниками процесу вироблення рішень, проектів НПА;
 партнерство – рівень взаємодії, коли орган виконавчої влади та
громадськість через свої об’єднання здійснюють взаємний обмін
різного роду ресурсами (наприклад, залучення громадських
об’єднань до надання певного виду послуг на замовлення органів
виконавчої влади, надання громадськими об’єднаннями допомоги
в підготовці та проведенні заходів органами виконавчої влади,
надання органами виконавчої влади грантів на впровадження
ініціатив громадськості тощо).

 Партнерство – домовленісь між різними
сторонами, визначені як партнери, за
якою вони погоджуються співпрацювати
для просунення своїх спільних інтересів.
 Плюралізм – умова або система в якій два
або більше груп, принціпа, джерела влади
тощо співіснують або терія або система,
яка сприймає більше ніж один
незаперечний принцип.

Принцип субсидіарності
Сформульовано в статті 5(3) договору про створення
Європейського Союзу (Лісабонський договір):
державні органи – поза межами своїх виключних повноважень
– виконують певні функції лише тоді, коли їх неможливо
ефективно виконувати на регіональному, місцевому чи іншому
максимально наближеному до користувача рівні (в контексті ЄС
йдеться також про національний рівень держав-членів).
В цілому, цей принцип корелюється з модною зараз
«децентралізацією», але накладає значно більші обмеження на
державні органи та їхні установи і підприємства.

Принципи державної політики
 Верховенство права (рівність перед законом);
 Відкритість, прозорість та підзвітність органів державної влади, органів
місцевого самоврядування і організацій громадянського суспільства ;
 Партнерство органів влади, органів місцевого самоврядування та
організацій громадянського суспільства у формуванні, реалізації та
моніторингу виконання державної політики;
 Субсидіарность (включаючи надання пріоритету організаціям
громадянського суспільства при визначенні виконавців заходів політики);
 Невтручання органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування в діяльність організацій громадянського суспільства;
 Плюралізм думок, підходів, ініціатив;
 Політична неупередженость;
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Захист від дискримінації;
Збалансованість інтересів;
Запобігання корупції.
Відкритість і прозорість реалізації положень Стратегії з метою
максимального залучення до її реалізації та моніторингу всіх
заінтересованих сторін;
Гарантування рівності та недискримінації у забезпеченні належних умов
для функціонування ОГС;
Конкретність, досяжність цілей та вимірювання очікуваних результатів
реалізації Стратегії;
Забезпечення своєчасного реагування на нові виклики;
Рівноправність та взаємна відповідальність у взаємодії між органами
державної влади та ОГС

