
Зауваження Запорізької обласної громадської організації «Народний 
Захист» до проекту рішення Запорізької обласної ради 

«Про внесення змін до Програми сприяння розвитку 
громадянського суспільства в Запорізькій області  

на 2013-2016 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 
24.12.2012 № 6» (зі змінами) 

 
 
До обласної ради подано проект рішення Запорізької обласної ради «Про внесення 

змін та доповнень до Програми сприяння розвитку громадянського суспільства в 

Запорізькій області на 2013-2016 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 

24.12.2012 № 6» (зі змінами). 

 

Даний проект рішення не може виноситись на розгляд сесії оскільки він не 

відповідає вимогам законодавства, не пройшов громадське обговорення,  а також 

ґрунтується на скасованих  законодавчих актах. 

 

Управління  з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Запорізької 

облдержадміністрації хибно розуміє мету створення цієї Програми і вводить в оману 

облраду щодо використання цієї Програми  виключно для нагородження «кращих 

громадських активістів» і зазначаючи що:  

«Мета рішення – сприяти відзначенню кращих громадських активістів, зокрема, 

демобілізованих учасників Антитерористичної операції, волонтерів, а також 

запорізьких спортсменів – учасників XXXI Літніх Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро 

(Бразилія), представників трудових колективів з нагоди Дня Конституції України, Дня 

Незалежності України, Дня Захисника України, Дня Гідності та Свободи, Дня Збройних 

Сил України. Прийняття рішення обумовлене численними зверненнями представників 

інститутів громадянського суспільства, Громадської ради при облдержадміністрації, 

волонтерського комітету та консультативної ради ветеранів Антитерористичної операції, 

трудових колективів найбільших промислових підприємств регіону.»  

 

По-перше, ані учасники АТО, ані спортсмени, ані представники трудових 

колективів не є громадськими активістами і їх відзначення повинно фінансуватися з інших 

джерел. 

По-друге, визначення «кращих громадських активістів» проходить у закритому 

режимі. 

 По-третє, Громадська Рада жодного разу не зверталася до органів влади з 

проханням відзначити громадських активістів або членів Громадської ради, і управління 

надає недостовірну інформацію облраді. 

В - четверте, метою створення Програми є створення належних умов для реалізації 

права громадян на участь в управлінні державними та місцевими справами  задля в т.ч. і 

підвищення рівня відкритості органів влади. 

 

Державна політика сприяння розвитку громадянського суспільства має бути 

спрямована на вдосконалення правових механізмів та практики демократії участі. 

Тільки через активну участь у суспільних процесах у людини формуються відповідні 

цінності, тип поведінки щодо необхідності участі у громадському житті. 



Демократія участі є інструментом, який сприятиме розвитку існуючих форм 

безпосередньої і представницької демократії та має стати основою суспільного 

розвитку. 

Влада повинна створити умови для повноцінного забезпечення та стимулювання 

громадської активності, зокрема, шляхом забезпечення відкритості і прозорості своєї 

діяльності, залучення громадян та їх об'єднань до формування і реалізації політики 

на всіх рівнях. 

 

Гармонійне поєднання громадського впливу на прийняття рішень та контролю 

за діяльністю влади має підвищити рівень суспільної компетентності і довіри до 

влади, стати гарантією становлення демократії в Україні. 

 

Державна політика сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні має 

бути спрямована на використання можливостей громадянського суспільства, 

зокрема, щодо забезпечення неконфліктних відносин в етнонаціональній, культурній та 

конфесійній сферах, соціального міжсекторального партнерства між владою, бізнесом та 

інститутами громадянського суспільства, створення умов для безпосереднього 

залучення до підготовки управлінських рішень заінтересованих суспільних груп, що 

сприятиме забезпеченню в державі суспільної злагоди, соціального миру, сталого 

розвитку та стабільності. 

 

Саме на реалізацію державної політики сприяння розвитку громадянського 

суспільства і має бути направлено дію Програми. Замість цього, і всупереч нашим 

роз’ясненням (які ми проводимо на протязі 5 років), управління з питань внутрішньої 

політики та зв’язків з громадськістю Запорізької облдержадміністрації наполегливо  надає 

перевагу лише одному механізму розвитку громадянського суспільства – це відзначення 

свят та  нагородження, що має всі ознаки штучного (на розсуд ОДА) створення 

підконтрольних громадських лідерів та  непрямого підкупу громадськості для створення 

лояльних груп. Окрім цього, фінансування свят є нецільовим використанням цієї 

Програми. 

 

Механізм відзнаки  дійсно використовується для заохочення і визнання досягнень 

громадських діячів, але його вага в Програмі не має перевищувати  5-7%, і 

використовуватись вона має лише на представників організацій громадянського 

суспільства. Натомість  вже на протязі кількох років  управління використовує  кошти 

Програми з порушенням цільового призначення і балансу витрачання коштів. І має намір і 

надалі продовжувати цю хибну лінію. 

 

Варто зазначити що витрачання коштів за цією Програмою управління здійснює в 

закритому режимі, ані тексту Програми, ані  детального розпису, програмного та 

фінансового звітів громадськості не надається. На сторінці «Сприяння розвитку 

громадянського суспільства» на веб-сайті Запорізької ОДА в наявності лише один текст, 

що зветься звітом за 2013рік. Але  надано його в спрощеній формі  із посиланням на 

пункти програми без розшифровки їх назв; цифри надано в узагальненому вигляді і  

близько 70% заходів зазначених у звіті до розвитку громадянського суспільства 

відношення не мають. На що ще  в 2012 році до прийняття цієї Програми ми сповіщали 



облдержадміністрацію. Ми надавали  проект розробленого нашою організацією проект 

Програми, пропонували  врахувати наші зауваження та пропозиції. Але його без будь яких 

обґрунтувань було проігноровано. 

 

Також варто зазначити що Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю Запорізької облдержадміністрації, обґрунтовуючи необхідність прийняття 

змін до Програми розвитку громадянського суспільства (далі-Програми) хибно  

посилається на  Указ   Президента України від 24.03.2012 № 212/2012 «Про 

Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та 

першочергові заходи щодо її реалізації»,  оскільки розробка та прийняття у встановленому 

порядку проектів регіональних цільових програм сприяння розвитку громадянського 

суспільства обов’язкові для всіх обласних  державних адміністрацій, Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим, Київської та Севастопольської міських державних 

адміністрацій відповідно до пункту 2.1 Плану першочергових заходів щодо реалізації 

Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства.  

А  Указ 342 від 25.06.2013, яким було затверджено  План  першочергових заходів 

щодо реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського 

суспільства  втратив чинність на підставі Указу Президента № 246/2015 від 28.04.2015 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/342/2013. 

Сам же Указ № 212 від 24.03.2012  втратив свою чинність  на підставі Указу 

Президента України № 68 від 26.02.2016 року Про сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні, яким затверджено нову Стратегію  розвитку громадянського 

суспільства на 2016-2020 роки. Затвердження плану заходів очікується до 1.06.2016. 

Крім того, проект рішення Запорізької обласної ради «Про внесення змін та 

доповнень до Програми сприяння розвитку громадянського суспільства в Запорізькій 

області на 2013-2016 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 24.12.2012 № 6» (зі 

змінами) не було надано для обговорення ані до Громадської ради при Запорізькій ОДА, 

ані профільній громадськості, що є порушенням Постанови КМУ №996. 

Таким чином, на сьогодні недоцільно вносити  ці зміни до Програми сприяння 
розвитку громадянського суспільства в Запорізькій області на 2013-2016 роки, 
затвердженої рішенням обласної ради від 24.12.2012 № 6» (зі змінами).  
 
 
 
 
Голова Правління                                                               Заболотна Н.О. 
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