Національна Стратегія сприяння розвитку
громадянського суспільства в Україні





Будь-які оцінки умов для функціонування
громадянського суспільства мають відносний,
порівняльний характер
Окрім самооцінки ОГС, експертних,
соціологічних та інших “суб’єктивних” оцінок,
потрібні оцінки “об’єктивні” щодо
◦ Тривалості, вартості і результатів адміністративних
процедур та послуг, які стосуються ОГС
◦ Обліку та оцінки інвестицій і витрат часу поза
домогосподарствами, корпораціями і державним
сектором (як-от стандарти Міжнародної організації
праці для оцінки внеску волонтерів)



Якісне стратегічне планування можливе за
умови, що:

◦ Проблема (“брак послуги”, “додаткові витрати”) є
оберненою до мети (“наявність послуги”, “немає
додаткових витрат”)
◦ Проблема, мета і завдання (проміжні результати)
можуть вимірятися однаковими кількісними
індикаторами
◦ Завдання, як правило, не збігаються із засобами
їх виконання – завданням залишається збільшення
кількості тренінгів за рік на 20%, а не придбання
автомобіля для перевезення тренерів



Мета державної підтримки розвитку
громадянського суспільства в Україні:

◦ ефективний захист конституційних прав і свобод
(в т.ч. на інформацію, на об’єднання, на участь в
управлінні державними справами)
◦ розвиток партисипаторних та партнерських
процедур демократичного урядування
◦ стимулювання ініціативи і самоорганізації
громадян у реалізації групових або суспільних
інтересів
стимулювання приватних внесків та інвестицій,
спрямованих на досягнення соціального ефекту



Стратегічні напрями державної підтримки
розвитку громадянського суспільства
◦ Інституційний розвиток організацій
громадянського суспільства (ОГС) в Україні
◦ Участь ОГС у соціально-економічному розвитку
◦ Громадянське представництво
◦ Розвиток міжсекторальної співпраці



Інституційний розвиток ОГС в Україні
◦ Адміністративні послуги (в т.ч. реєстраційні дії,
видача дозволів і ліцензій)
◦ Критерії інституційної підтримки (в т.ч. податкові
пільги, користування державним чи комунальним
майном)
◦ Критерії державного цільового фінансування
інституційного розвитку ОГС (в т.ч. конкурси
грантів, надання субсидій)
◦ Критерії надання ОГС делегованих повноважень
(в т.ч. у сфері територіального чи професійного
самоврядування)



Участь ОГС у соціально-економічному
розвитку:
◦
◦
◦
◦

Участь ОГС у державних закупівлях
Стимулювання зайнятості в ОГС
Стимулювання волонтерської діяльності
Критерії державного цільового фінансування
соціально-економічної діяльності ОГС (в т.ч.
надання соціальних та інших послуг в інтересах
суспільства, конкурси проектів)



Громадянське представництво ОГС:

◦ Інформування громадськості (в т.ч. доступ ОГС до
публічної інформації)
◦ Громадські ініціативи (в т.ч. петиції, звернення,
мирні зібрання, громадські збори і слухання)
◦ Публічні консультації (в т.ч. участь ОГС в
експертних заходах, слуханнях в органах
державного управління)
◦ Громадські експертизи
◦ Громадський моніторинг та оцінка
◦ Участь в постійних і тимчасових допоміжних
органах при органах державного управління



Розвиток міжсекторальної співпраці:

◦ Фінансова та програмна звітність державних
органів та ОГС
◦ Критерії державно-приватного партнерства за
участі ОГС
◦ Стимулювання (в т.ч. податкові пільги) приватних
донорів та соціальних інвесторів ОГС
◦ Критерії державного цільового фінансування
(допоміжного чи проміжного) проектів і заходів
міжсекторальної співпраці
◦ Стимулювання проектів і заходів транскордонної
співпраці





Чинна Стратегія встановлює кількадесят
завдань, пріоритетів і можливих напрямів
підтримки громадянського суспільства, які
потребують ресурсів і правових заходів
різного рівня
Встановлення завдань і пріоритетів – крім
тексту власне Стратегії – можливе також у
формі плану дій на 2016-2020 роки (як
додатку до Стратегії) або щорічного плану
дій. Кожен варіант має переваги і ризики



Незалежно від того, в якому саме документі
визначено конкретні завдання Стратегії,
встановлення пріоритетів потребує:
◦ проведення публічних консультацій про стан і
розвиток громадянського суспільства в Україні
◦ підготовки і публікації щорічних офіційних звітів
про виконання Стратегії
◦ моніторингу та оцінки умов функціонування
громадянського суспільства порівняно з
міжнародними стандартами і рейтингами



Визначення конкретних завдань Стратегії
потребує відповіді на стандартні питання в
аналогічних документах Євросоюзу:
◦ Що саме, для якої групи ОГС і чому є проблемою?
◦ Чому для розв’язання проблеми необхідна саме
державна підтримка?
◦ Що саме необхідно змінити або чого досягнути?
◦ Які альтернативні засоби змін розглядалися?
◦ Як порівняти вплив альтернативних засобів змін?
◦ Як проводити моніторинг та оцінку фактичних
змін?







Визначення конкретних завдань Стратегії
може потребувати від держави заходів, які
не обмежуються підтримкою лише ОГС
Так, міжсекторальний характер матимуть
такі завдання, як встановлення стандартів
соціальних послуг, подання електронних
документів для реєстраційних дій або
оподаткування благодійної допомоги
Важливими для реалізації Стратегії є норми
статутів міст щодо громадянського
представництва та бюджетні регламенти

