
ЗВЕРНЕННЯ 

Громадської ради ІІ скликання при Закарпатській обласній державній 

адміністрації до громадських рад при районних державних  адміністраціях і 

при міських, селищних та сільських радах 
 

 Ми, члени Громадської ради ІІ скликання при Закарпатській обласній 

державній адміністрації звертаємось до Вас, наших колег, зі сподіванням на 

всебічну підтримку та плідну співпрацю у  формуванні та реалізації державної 

політики в регіоні на благо розвитку та процвітання територіальних громад 

Закарпаття. 

За останні роки громадські об’єднання отримали шанс  відновити довіру між 

суспільством і владою, адже дієвим поштовхом до цього є ціла низка прийнятих 

законодавчих актів і зокрема -  Постанова Кабінету Міністрів України №996 від 03 

листопада 2010 року, Указ Президента України від 24 березня 2012 року 

№212/2012 «Про стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її реалізації»,  Закон України 

від 13 квітня  2012 року №4572- VI «Про громадські об’єднання» та ряд інших.  

Усвідомлюючи, що у налагодженні постійного, системного та  

конструктивного діалогу влади і громадськості нині ми знаходимось лише на 

початку шляху, закликаємо громадські ради зосередити зусилля та згуртувати 

громадськість на виконання цієї відповідальної місії з тим, щоб співпраця між 

суспільством і владою міцно вкоренилась і стала об’єктивно необхідною і звичною  

традицією.    

Ставлячи перед собою ці амбітні завдання, пропонуємо, щоб пріоритетними 

напрямками спрямування наших основних зусиль були насамперед - здоров’я 

людей і якісна освіта, відновлена  профтехосвіта, економіка і підприємництво, 

транскордонне співробітництво, якість місцевої інфраструктури (особливо 

транспортної), розвиток комунальної  інфраструктури в усіх районах області, 

енергоощадність і енергозбереження, вирішення  екологічних і природоохоронних 

проблем. 

Розуміючи, що ефективна взаємодія можлива лише за умови партнерської 

співпраці у досягненні спільних пріоритетних  цілей, пов'язаних з процесом 

демократизації усіх сфер державного управління і суспільного життя , вбачаємо 

доцільним і  корисним    зміцнення  горизонтальних зв’язків інститутів 

громадянського суспільства  через  координовану співпрацю на рівні громадських 

рад всіх рівнів.  

Виходячи з наведених аргументів та з метою координації зусиль у досягнені 

пріоритетних цілей, пропонуємо долучитися до підписання спільного і відкритого 

Меморандум про співпрацю і партнерство (додається).  

Висловлюємо сподівання на те, що у процесі подальшої  координованої 

роботи ми разом створимо дієві механізми  та підвалини формування міцного і 

розвиненого громадянського суспільства на Закарпатті, що позитивно вплине 

загалом на становлення і розвиток справді демократичної і правової держави 

України. 

 

Схвалено засіданням Громадської ради ІІ скликання 

при Закарпатській обласній адміністрації 
 

5 квітня 2013 року                                                                                 м.Ужгород 
 


