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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗАЛУЧЕННЯ ОБ’ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН ДО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО

РОЗВИТКУ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

Концепція сталого розвитку передбачає збалансованість економічних, соціальних та
екологічних аспектів розвитку з метою виживання майбутніх поколінь. Вона виникла в 70-
80-x роках ХХ століття як варіант вирішення проблем глобального рівня, що постали перед
людством. Але досить швидко з'явилось та поширилось розуміння, що дієвість принципів
сталого розвитку забезпечується їх послідовним впровадженням не тільки на
глобальному/міжнародному та національному рівнях, а й на регіональному та місцевому.
Згідно із таким розумінням в усьому світі все більше уваги надається використанню
принципів та підходів концепції сталого розвитку при розробці та практичній реалізації
програм регіонального й
місцевого розвитку.

Сучасний міжнародний досвід свідчить, що одним з найважливіших чинників, що
зумовлюють досягнення сталості розвитку суспільства, є широка громадська участь.
Необхідність залучення об'єднань громадян, які мають багатовимірний потенціал людських
ресурсів (інтелектуальних, кваліфікаційних, творчих та ін.) до розробки та реалізації рішень
щодо сталого розвитку на різних рівнях, зафіксовано майже в усіх базових документах із цих
питань (див., наприклад [7, 8, 15]).
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Таким чином, участь громадян та їх об'єднань має бути обов'язковим елементом

стратегій сталого розвитку будь-якого рівня на всіх етапах їх розробки – від ініціювання до
практичної реалізації та моніторингу досягнутих результатів.

Важливим компонентом загальної моделі забезпечення сталого розвитку на місцевому
рівні може стати соціоекономічний підхід. Саме використання соціоекономічного підходу із
притаманною йому підвищеною увагою до питань розвитку людського потенціалу та його
залучення до процесів розвитку може допомогти створенню сприятливих умов для залучення
ресурсів об'єднань громадян до забезпечення сталого розвитку [14].

Незважаючи на визнану у світі необхідність участі у забезпеченні сталого розвитку
об'єднань громадян, питання науково-методичних засад впровадження механізмів їх
залучення не знайшло належного відображення в існуючих концептуальних розробках
українських фахівців з проблем сталого розвитку [1, 3, 9, 11, 12]. Так, наприклад, у Концепції
переходу України до сталого розвитку, яку було підготовлено фахівцями НАН України в 2007
р., вказується на те, що перехід до сталого розвитку передбачає активізацію діяльності
об'єднань громадян, а активізація інститутів громадянського суспільства є необхідною на всіх
етапах досягнення сталого розвитку [3, 33]. Але у переліку основних механізмів, що
забезпечують сталий розвиток держави, відповідні механізми залучення громадськості
відсутні, а об'єднання громадян взагалі не згадуються [3, 38-39]. Недостатню увагу авторів
існуючих концептуальних розробок до питань участі громадськості у забезпеченні сталого
розвитку на місцевому рівні відзначає низка вітчизняних фахівців [2, 5, 13].

Однак останнім часом спостерігається певне зростання інтересу дослідників до
проблеми забезпечення сталого розвитку на місцевому рівні та, зокрема, до питань участі
населення у цьому процесі [6, 10, 13]. Але, незважаючи на це, існуючих науково-методичних
розробок вкрай недостатньо для вирішення всього комплексу проблем, пов'язаних із участю
об'єднань громадян у забезпеченні сталого розвитку.

Таким чином, актуальними є розробка та впровадження в Україні ефективних
механізмів залучення об'єднань громадян (їх людських ресурсів – інтелектуальних,
кваліфікаційних, творчих та ін.) до забезпечення сталого розвитку, що, в свою чергу, потребує
розробки відповідних науково-методичних засад.



У загальному сенсі під механізмом розуміється сукупність взаємоузгоджених елементів
тієї чи іншої системи, взаємодія яких визначає порядок діяльності зі створення сприятливих
умов для досягнення певної мети. Відповідно до загальних визначень під механізмами
залучення об'єднань громадян доцільно розуміти сукупність елементів нормативно-правового,
організаційно-управлінського, фінансового, інформаційного та іншого характеру, що
визначають порядок діяльності зі створення сприятливих умов на рівні місцевих громад для їх
участі у забезпеченні сталого розвитку.

Одним із перших кроків у процесі розробки механізмів залучення об'єднань громадян до
забезпечення сталого розвитку має стати визначення основних напрямів діяльності та
розробка рекомендацій щодо їх розвитку. Під напрямами залучення об'єднань громадян
розуміються ті сфери життєдіяльності місцевих громад, у яких участь об'єднань громадян є
найбільш ефективною щодо забезпечення місцевого сталого розвитку.

Механізм реалізації того чи іншого напряму залучення об'єднань громадян до
забезпечення місцевого сталого розвитку має враховувати всі основні чинники, що помітно
впливають на відповідну сферу життєдіяльності громади. Це є необхідною умовою залучення
та ефективного використання потенціалу людських ресурсів для забезпечення сталого
розвитку на місцевому рівні. Система механізмів реалізації всіх основних напрямів залучення
об'єднань громадян до забезпечення сталого розвитку, в свою чергу, має утворити єдиний
цілісний механізм їх залучення. Визначення цих напрямів з урахуванням основних чинників,
що на них впливають, дозволить розробити структуру загального механізму та відповідні
практичні рекомендації щодо порядку діяльності зі створення сприятливих умов для
залучення громадських об'єднань до забезпечення сталого розвитку на місцевому рівні.

Мета статті полягає у тому, щоб, виходячи з існуючого в Україні стану щодо участі
громадськості у забезпеченні сталого розвитку на місцевому рівні, світового та вітчизняного
досвіду, а також результатів наших досліджень, запропонувати напрями та форми залучення
об'єднань громадян до цього процесу й визначити основні необхідні заходи щодо порядку
діяльності зі створення сприятливих умов для їх реалізації.

В Україні існує певний (хоча поки що відносно невеликий) досвід створення та
впровадження механізмів забезпечення місцевого сталого розвитку, в тому числі за участі об'-
єднань громадян.

Прикладом є Муніципальна програма врядування та сталого розвитку, що з 2004 р.
реалізується в Україні Програмою розвитку ООН (ПРООН). Основною метою цієї програми є
сприяння врядуванню за широкої участі населення для покращення якості його життя в містах
України. Серед базових засад реалізації програми її автори визначають сталість, а серед
основних завдань – розбудову потенціалу органів місцевої влади щодо прозорого визначення
та впровадження стратегій місцевого розвитку, надання громадських послуг, сприяння
місцевому економічному розвитку та підвищення спроможності громад покращувати місцеві
соціальні, економічні та екологічні умови.

У межах Муніципальної програми врядування та сталого розвитку ПРООН проводиться
певна дослідницька і практична робота. Набутий при реалізації цієї програми досвід та
аналітичні дані є цінним джерелом інформації для визначення перспективних напрямів та
відповідних механізмів залучення об'єднань громадян до забезпечення сталого розвитку на
місцевому рівні.

У той же час необхідно відзначити, що у проектах, які були реалізовані в рамках цієї
програми, брали участь представники відносно невеликої кількості населених пунктів (її
партнерами в Україні є 29 міст та селищ, переважно це територіальні громади Криму,
Південної та Західної України). Крім того, у більшості випадків діяльність було спрямовано
на вирішення якоїсь конкретної суто практичної проблеми (освітлення, благоустрій тощо), а
не створення системи механізмів забезпечення місцевого розвитку за участі об'єднань
громадян. Тому виконання цих проектів не вплинуло помітно на якість місцевого розвитку в
Україні та його сталість. Ця програма не досягла очікуваного масштабу та масової участі
територіальних громад.

При реалізації Муніципальної програми врядування та сталого розвитку також
недостатньо враховувались реальна ситуація, що склалася в сфері взаємодії органів місцевого
самоврядування та населення: критично низький рівень довіри громадян до органів влади,



неготовність та небажання населення брати участь у прийнятті та реалізації рішень щодо
місцевого розвитку, вкрай низька поінформованість жителів щодо їх можливостей брати
участь у місцевому самоврядуванні тощо. Фактично поза увагою авторів та виконавців
програми залишилися соціальні та культурні особливості українського суспільства, що
впливають на місцеве самоврядування, значущість інституту місцевого самоврядування для
українців, історичний досвід самоврядування та ін.

Але, незважаючи на всі ці обставини, Муніципальна програма врядування та сталого
розвитку ПРООН дає цінний досвід, більш глибокий аналіз якого, безумовно, буде вельми
корисним при подальшій розробці та впровадженні механізмів забезпечення сталого розвитку
на місцевому рівні, в тому числі за участі громадськості.

Значущим проявом прагнення забезпечити сталий розвиток в Україні на місцевому
рівні, який походить від самих територіальних громад, є участь українських міст та регіонів у
міжнародній ініціативі, що базується на так званій Ольборзькій хартії "Міста Європи на
шляху до сталого розвитку" [16].

Ольборзька хартія, яка є одним з найвідоміших у світі міжнародних документів щодо
місцевого сталого розвитку, у 1994 р. дала старт Кампанії міст за сталий розвиток. Міста та
регіони, які підписують цю хартію, визнають, що зобов'язуються втілювати у своїй
життєдіяльності принципи сталого розвитку. Одне з положень хартії визнає обов'язкову
участь громадськості та всіх зацікавлених груп у процесах прийняття рішень на локальному
рівні. Кількість міст та регіонів, які підписали хартію, постійно зростає. Так, станом на 14
грудня 2010 р. хартію підписали 2708 міст із 46 країн. В Україні хартію підписали 7 міст
(Донецьк, Євпаторія, Миргород, Миколаїв, Нікополь, Одеса, Севастополь) та Сумська
область, що дуже небагато на фоні деяких європейських країн.

Таким чином, можна зазначити, що в Україні проводиться певна робота із забезпечення
сталого розвитку на місцевому рівні і набувається необхідний досвід, у тому числі із
залучення ресурсів об'єднань громадян. Але для вирішення існуючих проблем, що
перешкоджають участі об'єднань громадян у забезпеченні сталого розвитку, цього
недостатньо. Однією з найбільш гострих проблем у цій сфері є низька вмотивованість
громадян до об'єднання в рамках громадських структур та взаємодії з місцевою владою щодо
вирішення питань місцевого розвитку. Це, в свою чергу, не дозволяє залучати ресурси
громадських організацій до забезпечення сталого розвитку на
місцевому рівні.

Як зазначають дослідники, мистецтво залучення потенціалу людських ресурсів до
місцевого розвитку полягає у створенні мотивації самоорганізованої діяльності заради певної
мети, яка є значущою для людей та безпосередньо пов'язана з умовами їх життя у
територіальній громаді. При цьому мета має бути місцевою та значною мірою специфічною
[5, 8]. Для її реалізації необхідним є створення сприятливих умов для самоорганізованої
діяльності громадян, у тому числі через їх участь у діяльності громадських об'єднань.
Відповідні механізми залучення ресурсів об'єднань громадян до забезпечення сталого
розвитку мають враховувати всі основні чинники, що впливають на участь громадського
сектору. Основними серед чинників є такі:

розвиненість громадського сектору – кількість недержавних організацій (НДО), що
діють на території, чисельність та рівень кваліфікації їх членів, основні напрями діяльності,
тривалість практичної діяльності та набутий досвід у сфері вирішення питань місцевого
розвитку;

досвід взаємодії місцевих органів влади з недержавними організаціями та залучення
їхніх ресурсів до вирішення місцевих проблем і забезпечення сталого розвитку, а також
організаційно-управлінської, фінансової, інформаційної та іншої підтримки діяльності НДО;

фінансова забезпеченість діяльності НДО;
нормативно-правове забезпечення взаємодії між НДО, владою та бізнесом з питань

сталого розвитку на місцевому рівні, коло питань, що ним регулюються;
історичний досвід, цінності та норми самоврядування, що є специфічними в різних

соціокультурних регіонах України, уявлення щодо моделі місцевого самоврядування, зокрема,
якими мають бути характер, підстави та правила взаємодії між владою, громадою й



об'єднаннями громадян, співвідношення між різними формами представницької,
партисипативної та безпосередньої демократії тощо;

поінформованість громадян щодо цілей та досвіду діяльності НДО, їх ставлення до
діяльності НДО, рівень підтримки діяльності НДО з боку населення та готовність брати
участь у ній;

прозорість процедур та наявність чітких правил прийняття рішень щодо забезпечення
сталого розвитку на місцевому рівні, реалізація яких гарантує можливість участі НДО у
прийнятті та реалізації цих рішень;

наявність вільного доступу громадян до інформації, яка стосується діяльності місцевих
органів влади щодо забезпечення сталого розвитку.

науково-методичне забезпечення впровадження механізмів залучення НДО до
забезпечення сталого розвитку на місцевому рівні.

Як вже зазначалось вище, для того щоб забезпечити розробку та впровадження
ефективних механізмів залучення ресурсів об'єднань громадян до місцевого сталого розвитку,
необхідно, по-перше, визначити напрями залучення (тобто сфери життєдіяльності громади, у
яких участь об'єднань громадян є найбільш ефективною) і, по-друге, виходити з того, що ці
механізми мають враховувати основні чинники, які впливають на напрями, та забезпечувати
їх сприятливий стан.

Виходячи з аналізу світового та вітчизняного досвіду, а також даних наших досліджень,
можна визначити основні напрями діяльності із забезпечення сталого розвитку на місцевому
рівні, за якими залучення об'єднань громадян є найбільш ефективним.

1. Розробка та впровадження концептуальних засад і
нормативно-правової бази забезпечення сталого розвитку.

2. Прийняття та реалізація рішень з питань практичної діяльності, спрямованої на
вирішення місцевих проблем і забезпечення сталого розвитку.

3. Надання соціальних послуг населенню.
4. Захист навколишнього середовища та екологічних прав громадян.
Відповідно до специфіки зазначених напрямів можуть бути використані ті чи інші

конкретні форми та заходи щодо залучення об'єднань громадян до забезпечення сталого роз-
витку на місцевому рівні. Розглянемо їх детальніше.

1. Участь об'єднань громадян у розробці й упровадженні концептуальних засад та
нормативно-правової бази забезпечення сталого розвитку на місцевому рівні. До цього
напряму входять:

розробка стратегій та програм місцевого сталого розвитку;
розробка локальних нормативно-правових актів, що стосуються питань забезпечення

сталого розвитку відповідної громади, в тому числі питань взаємодії таких суб'єктів місцевого
сталого розвитку, як місцеві органи влади, бізнес, громадські об'єднання.

Участь громадських об'єднань у зазначеному напрямі дозволить підвищити
ефективність дій на всіх етапах підготовки відповідних документів – від аналізу проблем,
визначення місії, пріоритетів та основних цілей стратегій і програм до розробки конкретних
механізмів їх реалізації (включаючи локальне нормативно-правове забезпечення, процедури
моніторингу і контролю їх виконання, розподілу ресурсів) та конкретних планів дій.

Основними формами участі об'єднань громадян у реалізації цього напряму є створення
при місцевих органах влади громадських консультативно-дорадчих рад і робочих груп та
підтримка їх діяльності з боку влади, проведення громадської експертизи управлінських
рішень, громадських слухань з приводу тих чи інших питань місцевого розвитку, залучення
громадських ініціатив.

Для створення сприятливих умов щодо участі об'єднань громадян у реалізації вказаного
напряму доцільно реалізувати такі заходи:

закріпити на законодавчому рівні вимогу залучати об'єднання громадян до розробки та
прийняття концептуальних
нормативно-правових документів (стратегій і програм місцевого сталого розвитку) та
нормативно-правових актів щодо забезпечення їх реалізації;



розробити та впровадити відповідні процедури участі об'єднань громадян у процесі
підготовки і реалізації місцевих концепцій, стратегій та програм сталого розвитку, а також
сприяти їх закріпленню у відповідних локальних нормативно-правових актах;

створити при Національній Раді з питань сталого розвитку централізований
інформаційно-аналітичний портал, що містив би: а) базу даних щодо існуючого нормативно-
правового забезпечення сталого розвитку; б) наявний досвід забезпечення сталого розвитку, в
тому числі за участі об'єднань громадян, у першу чергу на місцевому рівні; в) сучасні засоби
інтернет-комунікації для взаємодії суб'єктів діяльності із забезпечення сталого розвитку –
форуми, електронні дошки оголошень тощо. Мета створення такого спеціалізованого
порталу – забезпечити вільний доступ та обмін інформацією і досвідом з питань сталого
розвитку, умови для висунення та обговорення ініціатив і пропозицій щодо сталого розвитку
(як з боку громадян та їх організацій, так і з боку органів влади) та ін.;

створити необхідну науково-методичну та фінансову базу для підвищення кваліфікації
працівників місцевих органів влади з питань взаємодії з об'єднаннями громадян щодо
забезпечення сталого розвитку;

залучати представників науково-дослідницьких установ (вищих навчальних закладів,
установ НАН України й ін.) та НДО науково-експертного профілю до розробки
концептуальних засад і нормативно-правової бази забезпечення місцевого сталого розвитку.

2. Участь об'єднань громадян у прийнятті та реалізації рішень з питань практичної
діяльності, спрямованої на вирішення місцевих проблем і забезпечення сталого розвитку. До
цього напряму входять:

розробка та реалізація громадських або спільних із місцевими органами влади та
бізнесом проектів, спрямованих на вирішення тих чи інших проблем місцевого розвитку (в
тому числі на засадах соціального замовлення);

проведення за участі об'єднань громадян моніторингу процесів розвитку територіальної
громади (в тому числі моніторинг виконання стратегій, програм місцевого сталого розвитку),
виявлення найбільш гострих проблем та спільний пошук шляхів їх вирішення;

участь об'єднань громадян у прийнятті рішень щодо поточних питань життєдіяльності
громади – землекористування, діяльності ЖКГ, якості та асортименту послуг, що надаються
членам громади, соціального обслуговування громадян тощо;

захист громадськими об'єднаннями прав споживачів товарів та послуг (у тому числі
житлово-комунальних, соціальних та інших послуг).

Серед основних форм участі об'єднань громадян у реалізації цього напряму можна
назвати такі: діяльність громадських рад, дорадчих комітетів, комісій та робочих груп (у тому
числі моніторингових), що спрямована на вирішення питань місцевого сталого розвитку;
місцеві ініціативи; спільна проектна діяльність органів місцевого самоврядування та
громадських об'єднань, при використанні якої найбільш ефективними є технології соціального
замовлення й конкурсів соціальних проектів.

Для створення сприятливих умов щодо участі об'єднань громадян у прийнятті та
реалізації рішень з питань практичної діяльності, спрямованих на вирішення місцевих
проблем та забезпечення сталого розвитку, доцільно вжити таких заходів:

сприяти розповсюдженню досвіду розробки та використання ефективних механізмів
участі громадян та їх об'єднань у прийнятті рішень щодо вирішення місцевих проблем і
забезпечення сталого розвитку на місцевому рівні;

підвищити ефективність діяльності структурних підрозділів органів місцевого
самоврядування щодо зв'язків із громадськістю – їх безпосередньою метою має також стати
організація ефективної взаємодії з об'єднаннями громадян та залучення їхніх ресурсів до
забезпечення сталого розвитку на місцевому рівні;

створити сприятливі умови (удосконалити нормативно-правове забезпечення, надавати
організаційно-управлінську і фінансову підтримку) для розробки та реалізації об'єднаннями
громадян власних або спільних із органами місцевого самоврядування та бізнес-структурами
проектів, спрямованих на вирішення тих чи інших проблем місцевого розвитку (як окремих
проектів, так і тих, що реалізуються в рамках відповідних стратегій або програм сталого
розвитку);



сприяти створенню при органах місцевого самоврядування Центрів соціальних ініціатив
населення та забезпечувати всебічну підтримку їхньої діяльності.

3. Участь об'єднань громадян у наданні соціальних послуг населенню.
Як свідчить світовий досвід, надання соціальних послуг – це один з найбільш

перспективних напрямів залучення ресурсів об'єднань громадян до місцевого розвитку.
Найбільш ефективними та відпрацьованими формами реалізації цього напряму є соціальне
замовлення і конкурси соціальних проектів, що мають проводитися за участі та підтримки
органів місцевого самоврядування й бізнесу. У рамках цього напряму залучення ресурсів
громадських об'єднань доцільно також здійснювати шляхом організації систем
некомерційного обміну товарами та послугами, через діяльність громадських Центрів
некомерційного обміну послугами (Центрів соціальної взаємодопомоги), що можуть
створюватися жителями за підтримки органів місцевого самоврядування.

З метою створення сприятливих умов для залучення ресурсів об'єднань громадян до
сфери надання соціальних послуг пропонується:

забезпечити впровадження органами місцевого самоврядування технології соціального
замовлення на соціальні послуги у громадських надавачів послуг (з урахуванням вже наявного
в Україні досвіду такої діяльності);

сприяти створенню органами місцевого самоврядування або недержавними
організаціями баз даних щодо недержавних надавачів соціальних послуг у територіальних
громадах, які містять відомості про організації громадського сектору, перелік соціальних
послуг, що ними надаються, наявні ініціативні соціальні проекти (їх автори, цілі, заплановані
результати тощо), що реалізуються або пропонуються, а також про бізнес-структури, що
беруть участь у вирішенні соціальних проблем та благодійній діяльності;

забезпечити ліцензування діяльності та атестацію фахівців громадських організацій, що
надають соціальні послуги;

забезпечити широке інформування громадськості щодо діяльності НДО у сфері надання
соціальних послуг;

вдосконалити нормативно-правову базу та розробити науково-методичне забезпечення,
що сприятиме створенню і функціонуванню громадських Центрів некомерційного обміну
послугами (Центрів соціальної взаємодопомоги);

запровадити державне соціальне замовлення на реалізацію науково-дослідницьких
проектів щодо розробки науково-методичного підходу до виявлення специфічних соціальних,
культурних, економічних, демографічних та інших умов місцевих спільнот та їх урахування
при розробці й упровадженні програм розвитку систем надання послуг, у тому числі соці-
альних, різними суб'єктами.

4. Участь об'єднань громадян у забезпеченні захисту навколишнього середовища та
екологічних прав громадян. До цього напряму входять:

залучення НДО до незалежного моніторингу стану навколишнього середовища, впливу
діяльності підприємств, що діють на території громади, на екологічну ситуацію, дотримання
екологічних норм та правил жителями й суб'єктами господарювання;

залучення об'єднань громадян та незалежних експертів до розробки місцевих програм з
охорони довкілля і проведення консультацій з громадськістю з питань захисту навколишнього
середовища;

проведення експертизи екологічних наслідків рішень, що стосуються місцевого
економічного і соціального розвитку;

сприяння розробці та реалізації спільних проектів недержавних організацій, місцевої
влади та бізнес-структур, спрямованих на охорону довкілля та вирішення екологічних
проблем територіальної  громади.

Основними формами залучення об'єднань громадян до реалізації цього напряму є
створення та підтримка діяльності при місцевих органах влади громадських рад,
спеціалізованих дорадчих комітетів та комісій, організація та проведення за участі
громадськості екологічних ініціатив (наприклад, проектів з енергозбереження, раціонального
використання місцевих природних ресурсів та ін.).

З метою розширення участі НДО у діяльності щодо захисту навколишнього середовища
та екологічних прав жителів доцільними є такі заходи:



створити на місцевому рівні сприятливі умови (включаючи відповідне нормативно-
правове забезпечення, організаційно-управлінську та фінансову підтримку тощо) для
діяльності громадських екологічних організацій;

розробити та впровадити процедури експертизи та моніторингу екологічних наслідків
реалізації рішень з питань місцевого економічного і соціального розвитку, а також діяльності
підприємств за обов'язкової участі об'єднань громадян.

Запропоновані напрями діяльності, форми та заходи щодо їх реалізації можуть бути
використані при розробці механізмів залучення об'єднань громадян до забезпечення сталого
розвитку в рамках відповідних концепцій, стратегій та програм на місцевому рівні, а їх
практична реалізація сприятиме подоланню існуючої негативної ситуації щодо забезпечення
сталого розвитку на місцевому рівні.
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