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THE ROLE OF THE ІNSTITUTE OF CITIZENS IN THE SAFETY OF THE INDIVIDUAL

У статті наведено нормативно�правове та наукове обгрунтування значущості інституту звер�

нень громадян у сфері суспільних відносин демократичної держави, здійснено аналіз сучасно�

го рівня взаємодії органів державної влади та громадян, а також визначено вплив такої взає�

модії на стан національної безпеки держави. Крім того, у статті зроблено спробу побудови на�

лежної моделі управління суспільними процесами зі сторони органів державної влади при їх

взаємодії з громадськістю, за умов можливих загроз безпеці особи.

Автором статті доводиться, що успішне вирішення проблеми залучення широкої громадсь�

кості до процесу підготовки та прийняття політичних рішень потребує не лише наявності кон�

ституційно закріплених прав і свобод громадян та політичних інститутів, сформованих демок�

ратичним шляхом, але й різноманітності форм та засобів впливу населення на діяльність органів

влади.

При цьому одним з найефективніших засобів вважається звернення громадян як найпоши�

реніша та найвпливовіша форма участі громадян у прийняті рішень органами державної влади,

зокрема тих, які спрямовані на побудову обороноздатної держави. Як результат зазначеного

впливу на владу, звернення є способом інформування держави про порушення безпеки особи�

стості, суспільства та держави або про загрозу такого порушення. Тим самим вирізняється його

значення в процесі забезпечення національної безпеки. Адже саме за допомогою звернень

громадян знаходить свій зовнішній вияв двосторонній зв'язок "держава — особа", який є клю�

човим для забезпечення безпеки особистості.

The article presents the regulatory and scientific justification Institute significance of citizens in

the field of public relations, democratic state, the analysis of the current level of interaction between

government and citizens, as well as the influence of this interaction on the national security state. In

addition, the article is an attempt to build a model of good management of public processes on the

part of public authorities in their interaction with the public, under possible threat to a person.

The author proved that the successful solution of problems involving the public in the preparation

and policy�making requires not only the presence of the constitutionally enshrined rights and

freedoms and political institutions formed democratically, but also a variety of forms and means of

influencing the activities of public authorities.

Thus, one of the most effective means of treatment of citizens considered as the most common

and effective form of citizen participation in decision�making by public authorities, in particular those

aimed at building a tenable state. As a result of this impact on the government, the appeal is a way of

informing the state of breach of security of the individual, society and state, or the threat of such

violation. Thus it stands importance in the national security. It is through appeals finds its external

expression of two�way communication "state — person", which is crucial to the safety of the individual.
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— заради досягнення економічних цілей, а економіка

— в інтересах розвитку особистості. Не особа — зара/

ди охорони державних кордонів, а держава — для охо/
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рони інтересів особи, створення і використання тих пе/

реваг розвитку, які досягаються завдяки суспільній со/

лідарності, і т.д. [2].

У демократичних державах пріоритетним у відно/

шенні до безпеки суспільства і держави є безпека і пра/

ва особистості. Головним суб'єктом забезпечення без/

пеки особистості і суспільства є держава в особі своїх

інститутів. Ціль інститутів держави — управляти станом

нормальної життєдіяльності людей і встановлювати по/

рядок, який забезпечує їх права і безпеку.

Водночас, формування та втілення державної по/

літики відбувається через прийняття управлінських

рішень. Фактично процедура вироблення управлінських

рішень — це "процес трансформації вимог різноманіт/

них груп та громадян у прийнятні для суспільства засо/

би та методи регулювання соціальних відносин" [9, c.

392]. Основними суб'єктами прийняття управлінських

рішень при цьому є громадяни, представники громадсь/

ких організацій, асоціації, політичні партії, професійні

спілки, представники влади. Відтак, у сучасній політичній

науці та практиці як повноцінний учасник та активний

суб'єкт усіх процесів у державі визнається громадянсь/

ке суспільство в його інституційному контексті — су/

купність громадських організацій, асоціацій, проф/

спілок тощо.

Таким чином, питання участі громадян у процесі ви/

роблення управлінських рішень зводиться до пробле/

матики громадянського суспільства, якості та ефектив/

ності взаємодії його інститутів з владними установами.

При цьому, особливої уваги заслуговує така форма

участі громадян у процесі державного управління як

"звернення громадян", за допомогою якої може відби/

ватися інформація про проблеми та настрої населення,

а також зміни у різних сферах суспільного життя.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Варто зазначити, що роботи таких вчених, як Р. Уль/

мана із Прінстонського університету "Знову визначаю/

чи поняття безпеки" і Б. Бузана "Народ, держава і страх"

стали першими з тих, які розставили акценти при роз/

гляді питань загроз безпеці. Ці дослідники вперше за/

пропонували вкласти в визначення національної безпе/

ки такі параметри, як рівень життя населення, свобода

вибору політичних рішень, а також безпека окремої осо/

би в якості базового елемента, першооснови національ/

ної безпеки.

Такий підхід до визначення безпеки отримав міжна/

родне наукове визнання і знайшов своє відображення в

"Звіті про розвиток людства", підготовленому в 1994

році Програмою розвитку ООН. Крім того, Генеральний

секретар ООН Кофі Аннан, у своїй доповіді вжив термін

"holistic security", що значить "всеосяжна, цілісна без/

пека", маючи на увазі широкий спектр факторів: від за/

гроз локальних конфліктів до епідемій і контрабанди

зброї.

Поряд з цим, питання залучення громадян до про/

цесу державного управління активно вивчається у по/

літичній науці на сучасному етапі. Серед зарубіжних дос/

лідників цього напряму варто виокремити наукові до/

робки Г. Алмонда, Б. Барбера, С. Верби, Л. Даймонда,

Дж. Ф. Ціммермана та ін. Проблема аналізу форм взає/

модії громадян та органів влади останнім часом набула

популярності й у колі вітчизняного експертного сере/

довища. Зокрема вказану проблематику розглядають:

В. Нікітін у своїй праці "Проблемы становлення публич/

ной политики в Украине", А. Ткачук, Є. Фишко, Ю. Га/

нущак у спільній праці "Рада і депутат: робота в ім'я

громади. Залучення громадськості до підготовки та ух/

валення рішень органами місцевого самоврядування та

розвитку громад", І. Підлуська — "Участь громадськості

в політичних процесах"; І. Попов — "Участь громадян у

прийнятті державних рішень. Партнерська взаємодія

влади і громадських інститутів в Україні" та ін. [4; 10;

12; 13].

ЦІЛІ СТАТТІ
Цілями статті є здійснення аналізу факторів впливу

суспільної думки на прийняття органами державної вла/

ди управлінських рішень, спрямованих на забезпечен/

ня національної безпеки, загалом, та кожної особис/

тості, зокрема. Крім того, автором поставлено за мету

побудову належної моделі взаємодії органів державної

влади та громадян при прийнятті управлінських рішень.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Разом з виникненням таких понять, як "національ/

на держава" і "правова держава" все більша увага при/

діляється правам і свободам громадян. Саме баланс

інтересів і взаємна відповідальність таких суб'єктів, як

особистість, суспільство і держава одне перед одним є

підгрунтям для формування якісно нової безпеки.

Останнім часом, при вирішені питань забезпечення

безпеки сукупності названих суб'єктів виникає пробле/

ма пріоритетів. Думки спеціалістів щодо даного питан/

ня різняться: одні вважають пріоритетною безпеку осо/

бистості; другі наголошують, що безпеку особистості

може забезпечити тільки стійка, сильна держава з ви/

соким рівнем особистої безпеки; треті взагалі вважа/

ють, що ніяких пріоритетів не може бути, а забезпечен/

ня безпеки особистості, суспільства і держави слід роз/

глядати як елементи єдиної, цілісної системи.

Кожна із зазначених думок "має право на життя" так,

як існуючі загрози і ризики держави та суспільства по/

ширюються на особистість. При цьому велика кількість

вчених і спеціалістів все ж таки притримується думки,

що в сучасних умовах сутністю безпеки стає захист не

тільки, і не стільки держави і її політичних інститутів, як

людини і суспільства.

Зазначене означає, що першооснову національної

безпеки повинні складати інтереси індивідів, із яких і

виникають інтереси суспільства і держави. У зв'язку з

тим, що в сучасних умовах національна безпека Украї/

ни все більше визначається внутрішніми, а не зовнішні/

ми факторами, особливого значення набуває становлен/

ня пріоритету людського виміру безпеки.

Основним завданням інститутів держави в даний час

є створення умов (перш за все, політично/інституційно/

го характеру) для прогресу держави, а суспільство, зі

своєї сторони, повинне керуватися орієнтирами, стиму/

лами і ресурсами для розвитку.

Таким чином, національна безпека в широкому ро/

зумінні цього слова — це можливість громадських си/

стем країни забезпечити високий рівень життєдіяль/

ності нації і її конкурентоспроможності у взаємовід/

носинах з зовнішнім світом з метою надійного буття і

сталого розвитку. За для цього необхідним є створен/

ня в суспільстві таких умов, які на кожному конкрет/

ному історичному етапі допомагали б: інтелектуальній

і практичній мобілізації його структурних можливос/

тей для улаштування (пристосування) суспільства; оп/

тимальному використанню цих можливостей в інтере/
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сах і для цілей підвищення соціальної ефективності та

конкурентоздатності країни; орієнтації не тільки на

запобігання воєнних, екологічних, економічних та

інших загроз, але й, перш за все, на стимулювання соц/

іально/економічного, культурного й іншого розвитку

суспільства.

У демократичних державах пріоритетним у відно/

шенні до безпеки суспільства і держави є безпека і пра/

ва особистості. Головним суб'єктом забезпечення без/

пеки особистості і суспільства є держава в особі своїх

інститутів. Ціль інститутів держави — управляти станом

нормальної життєдіяльності людей і встановлювати по/

рядок, який забезпечує їх права і безпеку.

Водночас відсутність безпеки та зниження її рівня

до низького призводить до всесторонньої деградації

особистості, а відповідно, й до деградації всього су/

спільства, до зниження ініціативи та творчості людей.

Умовами і факторами зниження безпеки аж до повної

втрати безпеки особистості є заворушення в державі,

неналежне законодавство, антиконституційні рішення

органів державної влади, недієздатність правосуддя,

свавілля влади та інші.

На відміну від тоталітарної і авторитарної, демок/

ратична держава грунтується на такому характері взає/

мовідносин між особистістю, суспільством і державою,

при якому інтереси особистості, права і свободи грома/

дян є основною соціальною цінністю, що охороняється

суспільством і державою. Тому тільки при демократії

можливою є реалізація справжньої єдності громадянсь/

кого суспільства, яке існує на основі принципу плюра/

лізму різних соціальних сил, інститутів, груп, організацій

об'єднаних загальним стремлінням до сумісного життя.

Права ж і свободи людини можуть бути реалізовані

лише в рамках громадянського суспільства — суспіль/

ства відокремленого і незалежного від держави, су/

спільства, яке будує свої відносини з державою на ос/

нові визначення пріоритету суспільного і необхідності

служіння йому держави.

Нормативно/правову основу таких тверджень ста/

новлять Основний Закон нашої держави, інші закони й

безліч підзаконних нормативно/правових актів органів

державної влади та місцевого самоврядування.

Так, відповідно до статті 3 Конституції України лю/

дина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторкан/

ність і безпека визнаються в Україні найвищою соці/

альною цінністю [3]. Права і свободи людини та їх га/

рантії визначають зміст і спрямованість діяльності дер/

жави. Держава відповідає перед людиною за свою

діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод

людини є головним обов'язком держави [3].

Конституційним принципом є принцип верховенства

права, згідно з яким, громадяни здійснюють свої права

за принципом "дозволено все, що прямо не забороне/

но законом", а державні органи та їх посадові особи —

за принципом "дозволено лише те, що прямо визначе/

но законом".

Крім цих визначальних конституційних положень,

які становлять міцну правову основу статусу людини в

Україні, її конституційні права і свободи закріплені у

спеціальному розділі "Права, свободи і обов'язки лю/

дини і громадянина". У свою чергу, ці права і обов'язки,

разом із зазначеними вище конституційними принципа/

ми, становлять конституційний статус людини і грома/

дянина. Будучи конкретизовані у нормах чинного зако/

нодавства, вони разом з нормами складають правовий

статус особи, захист і здійснення якого становить го/

ловне завдання правового регулювання, діяльності

управлінських ланок державного апарату.

Варто відмітити, що громадянське суспільство фор/

мують три начала: колектив, індивід, влада. Такий спосіб

соціального існування людей, який грунтується на ро/

зумі, свободі, праві і демократії є необхідний і раціо/

нальний. Лише громадянське суспільство створює де/

мократичний порядок економічного і політичного жит/

тя, тільки в цих умовах створюється реальна можливість

для самореалізації особистості. Тим самим встанов/

люється оптимальна міра регулювання державою еко/

номічних, соціальних і духовних процесів, захищається

велика частина прав і свобод людини.

Крім того, демократичні процеси в суспільстві мо/

жуть здійснюватися лише в правовій державі — державі,

політичний режим якої побудовано на строгому вико/

нанні норм закону, котрими закріплено природні, не/

відчужувані, загальні права і свободи людини і грома/

дянина. Правова держава — це держава, самообмеже/

на в своїй діяльності демократичними нормами права.

Вона не співвідноситься з беззаконням, диктатурою,

суб'єктивізмом, свавіллям в політиці, характерним для

авторитарного та тоталітарного режимів, з розвитком

злочинності і корупцією. Соціальною основою дійсно

правової держави є громадянське суспільство, котре

виступає в якості найважливішої гарантії законності і

правопорядку в громадянському суспільстві.

З огляду на вищевикладене, можна сказати, що де/

мократія — це не стільки характер структури конкрет/

ної політичної системи, стільки стан держави і суспіль/

ства. Таким чином, ознаки участі громадян в політично/

му процесі і їх взаємодія з владою можуть сказати знач/

но більше про можливості для демократичного розвит/

ку, ніж дані про формальні інститути.

Але не будь/яка участь є демократичною. Участь є

явищем більш древнім, аніж демократія і ніж сама дер/

жава. Успішне вирішення проблеми залучення широкої

громадськості до процесу підготовки та прийняття по/

літичних рішень потребує не лише наявності конститу/

ційно закріплених прав і свобод громадян та політич/

них інститутів, сформованих демократичним шляхом,

але й різноманітності форм та засобів впливу населен/

ня на діяльність органів влади.

Демократичний устрій суспільства іманентно перед/

бачає конституційно закріплені базові засади участі гро/

мадян у політичному житті. Серед основних форм такої

діяльності традиційно виділяють: участь у виборах, ре/

ферендумах та інших видах реалізації механізму пря/

мої демократії; організаційну самодіяльність (участь в

асоціаціях, громадських організаціях, політичних пар/

тіях тощо); участь у конвенційних та неконвенційних (не/

санкціонованих) протестних акціях. Формування та

втілення державної політики відбувається через прий/

няття управлінських рішень. Останнє є технологічною

компонентою політичної влади, що пов'язана з управ/

лінням суспільними процесами. У сучасній політичній

науці даний аспект державного управління розглядаєть/

ся у безпосередньому взаємозв'язку з інтересами та

діяльністю численних суб'єктів суспільно/політичного

життя.

Фактично процедура вироблення управлінських

рішень — це "процес трансформації вимог різноманіт/

них груп та громадян у прийнятні для суспільства засо/

би та методи регулювання соціальних відносин" [9, c.

392]. Основними суб'єктами прийняття управлінських

рішень є громадяни, представники громадських орга/
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нізацій, асоціації, політичні партії, професійні спілки,

представники влади. Відтак, у сучасній політичній науці

та практиці як повноцінний учасник та активний суб'єкт

усіх процесів у державі визнається громадянське су/

спільство в його інституційному контексті — сукупність

громадських організацій, асоціацій, профспілок тощо.

Отже, питання участі громадян у процесі вироб/

лення управлінських рішень зводиться до проблема/

тики громадянського суспільства, якості та ефектив/

ності взаємодії його інститутів з владними установа/

ми. Адже саме інститути громадянського суспільства

(громадські організації, профспілки, неурядові

дослідні центри), є "сукупністю відносно автономних,

авторитетних недержавних структур, які складають

систему конструктивних противаг і стримувань для

структур державної влади", та посередником у діа/

лозі між громадянином та владою [11, c. 205]. Зреш/

тою, результативність взаємодії населення й держа/

ви безпосередньо залежить від рівня інституціоналі/

зованості суспільно/політичной діяльності громадян,

що, у свою чергу, можуть забезпечити саме органі/

зації громадянського суспільства.

Правовою основою залучення громадськості до

процесу прийняття управлінських рішень є передусім

Конституція України. Зокрема у статті 38 зазначеного

Закону визначено право громадян на участь в управлінні

державними справами, а у статті 40 цього ж Закону за/

фіксовано право на письмові та колективні звернення

до органів влади та місцевого самоврядування [3].

Особливої уваги заслуговує така форма участі

громадян у процесі державного управління як "звер/

нення громадян". Очевидно, що якщо б звернення

громадян не було взагалі, державному апарату було

б тяжче збирати інформацію про проблеми населен/

ня та, відповідно, тяжче слідкувати за змінами ситу/

ації й оперативно на них реагувати. Це було виявлено

давно і завжди відзначалося спеціалістами з держав/

ного управління.

 В сучасних умовах, в демократичній державі, звер/

нення громадян можуть бути не тільки засобом право/

вого захисту, але й формою реалізації права громадян

на участь в управлінні справами держави, закріпленої в

Загальній декларації прав людини 1948 року та Консти/

туції України [1; 3].

Очевидно, що громадянин, направляючи звернен/

ня, ставить перед собою за мету добитися від відповід/

них органів державної влади здійснення деяких значу/

щих дій. Звернення — завжди усвідомлений акт, тому

що той, хто не ставить перед собою ніякої цілі, навряд

би став звертатися в органи державної влади. Крім того,

звернення не пов'язане з публічною владою безпосе/

редньо. Воно надходить до владних структур від гро/

мадян, із сфери соціальної, побудованої на логіці ком/

промісу, а не ієрархії. Навіть якщо дивитися зі сторони

авторитарного підходу до звернення, воно все одно за/

лишається нейтральним у відношенні до влади як такої.

Автор звернення може виступати і як прохач і як парт/

нер (це залежить від підходу і особливостей системи),

але він не є ні "начальником", ні "підлеглим" у відно/

шенні до того, кому надсилається звернення. Таким чи/

ном, якщо спиратися на сформоване визначення гро/

мадянської участі, то стає повністю зрозуміло, що звер/

нення наділене усіма характерними йому ознаками.

Такий інститут, як звернення громадян в органи вла/

ди виконує три важливі функції: правозахисну, інфор/

маційну і комунікаційну. Сутність першої полягає в тому,

що звернення як юридичний інститут є одним із засобів

захисту прав громадян: вони дозволяють попередити

правопорушення, а якщо воно вже здійснене — ліквіду/

вати його наслідки і поновить порушене право. Друга

функція полягає в тому, що звернення громадян є для

державного апарату цінним джерелом інформації про

проблеми громадян. Третя — полягає в наступному:

звернення громадян можуть бути засобом комунікації

між державою і громадянами, слугувати свого роду ка/

налом зв'язку, за допомогою котрого громадяни можуть

впливати на владні рішення, брати участь в процесі їх

прийняття. Її також можна назвати партиціпаторною.

Порядок і умови розгляду звернень громадян орга/

нами державної влади в Україні врегульовано закона/

ми та підзаконними нормативно/правовими актами, най/

важливішими з яких є Закони України "Про інформа/

цію", "Про звернення громадян", "Про доступ до публі/

чної інформації".

Зокрема Законом України "Про інформацію" вре/

гульовано відносини щодо створення, збирання, одер/

жання, зберігання, використання, поширення, охорони,

захисту інформації [5]. Законом України "Про звернен/

ня громадян" передбачено питання практичної реалі/

зації громадянами України наданого їм Конституцією

України права вносити в органи державної влади, об'єд/

нання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про

поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі,

оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадсь/

ких органів. Закон забезпечує громадянам України мож/

ливості для участі в управлінні державними і громадсь/

кими справами, для впливу на поліпшення роботи

органів державної влади і місцевого самоврядування,

для відстоювання своїх прав і законних інтересів та

відновлення їх у разі порушення [6]. Порядок здійснен/

ня та забезпечення права кожного на доступ до інфор/

мації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних по/

вноважень, інших розпорядників публічної інформації

та інформації, що становить суспільний інтерес визна/

чено Законом України "Про доступ до публічної інфор/

мації" [7].

Загалом, даними документами визначено завдання

держави щодо посилення роботи у сфері відкритості та

прозорості діяльності органів виконавчої влади, підви/

щення кваліфікації державних службовців у сфері ко/

мунікацій з громадськістю, сприяння зростанню рівня

взаємодії органів виконавчої влади та місцевого само/

врядування з громадянами та їх об'єднаннями тощо.

Вищевикладене говорить про те, що інститут звер/

нень громадян може розглядатися як єдина форма дер/

жавної участі, котра одночасно інтегрована в структу/

ру публічної влади, причому так, що не може бути ви/

ключена з неї без фатального збитку для цієї структу/

ри. Відповідно, через звернення можливо впливати на

рішення, які приймаються суб'єктами влади, причому ви/

користовуючи сутнісні, невід'ємні риси бюрократії. Такі

особливості бюрократії, як формалізм, субординація й

автоматизм виконання, що часто вважаються злом, тут

можуть піти на користь громадянській участі.

Ще однією важливою особливістю звернення є те,

що це одна з найбільш доступних форм громадянської

участі. Масові акції, громадянський контроль, суспіль/

на експертиза й інші можуть бути організовані спеціаль/

ною організацією та часто потребують наявності у гро/

мадян відповідних навиків. Звернення потребують

тільки грамотності і знання головних вимог, що став/

ляться в нормативно/правових актах. Будь/який грома/
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дянин, який має проблему (скаргу), вимоги (заяву) або

ідею з приводу покращення соціальної дійсності (про/

позиція), може вільно викласти їх у відповідних звер/

неннях.

ВИСНОВКИ
Таким чином, звернення громадян — це одна з най/

поширеніших та найвпливовіших форм участі громадян

у прийняті рішень органами державної влади. Як резуль/

тат зазначеного впливу на владу, звернення є способом

інформування держави про порушення безпеки особи/

стості, суспільства та держави або про загрозу такого

порушення. Тим самим вирізняється його значення в

процесі забезпечення національної безпеки.

Саме за допомогою звернень громадян знаходить

свій зовнішній вияв двосторонній зв'язок "держава —

особа", який є ключовим для забезпечення безпеки осо/

бистості, суспільства та держави.

Запропонована у статті модель взаємодії органів

державної влади та громадян при прийнятті управлінсь/

ких рішень, може бути підгрунтям для подальших нау/

кових напрацювань із відповідного напряму.

Література:

1. Загальна декларація прав людини від 10 грудня

1948 / ООН. — Офіц. вид. — Відомості Верховної Ради,

2008. — № 93. — Ст. 89.

2. Зеркалов Д.В., Арламов О. Ю. Соціальні пробле/

ми сталого розвитку Електронний ресурс: монографія

/ Д. В. Зеркалов, О.Ю. Арламов — Електрон. дані. —

К.: Основа, 2013 — 562 с.

3. Конституція України від 28 червня 1996 р. / Вер/

ховна Рада України. Офіц. вид. — Відомості Верховної

Ради, 1996, № 30. — Ст. 141.

4. Никитин В. А. Проблемы становлення публичной

политики в Украине // Публичная политика — 2005.

Сб. статей / Под ред. М.Б. Горного и А.Ю. Сунгурова.

— СПб.: Норма, 2006. — С. 27—34.

5. Про інформацію від 2 жовтня 1992 р. / Верховна

Рада України. — Офіц. вид. — Відомості Верховної

Ради. — 1992. — № 48. — Ст. 650.

6. Про звернення громадян від 2 жовтня 1996 р. /

Верховна Рада України. — Офіц. вид. — Відомості Вер/

ховної Ради. — 1996. — № 47. — Ст. 256.

7. Про доступ до публічної інформації від 13 січня

2011 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — Відо/

мості Верховної Ради. — 2011. — № 32. — Ст. 314.

8. Про державну службу від 16 грудня 1993 року /

Верховна Рада України — Офіц. вид. — Відомості Вер/

ховної Ради. — 1993. — № 52. — Ст. 490.

9. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в полито/

логию: учебник для студентов высш. учеб. заведений.

— 3/е изд., перераб. и доп. — М.: Аспект Пресс, 1998.

— 447 с.

10. Рада і депутат: робота в ім'я громади. Залучен/

ня громадськості до підготовки та ухвалення рішень

органами місцевого самоврядування та розвитку гро/

мад / А. Ткачук, Є. Фишко, Ю. Ганущак та ін. — К.: Ін/

т громадянського суспільства, ІКЦ "Леста" , 2005. —

228 с.

11. Розова Т.В., Барков В.Ю. Специфіка становлен/

ня громадянського суспільства в Україні: монографія.

— Одеса: Юрид. літ., 2003. — 336 с.

12. Участь громадськості в політичних процесах: Ко/

рені трави — 3 / Національний фонд підтримки демок/

ратії (США); Фонд "Європа XXI" / І. Підлуська (наук.

ред.), Г. Усатенко (упоряд.), О. Боронь (упоряд.). — К.:

Агентство "Україна" , 2005. — 350 с.

13. Участь громадян у прийнятті державних рішень.

Партнерська взаємодія влади і громадських інститутів

в Україні: загальна методологія запровадження, міжна/

родний досвід / Український незалежний центр політич/

них досліджень: За заг. ред. І. Попова. — К., 2006. —

32 с.

References:

1. OON (2008), Zahalna deklaratsiya prav lyudyny

[Universal Declaration of Human Rights], Vidomosti

Verkhovnoyi Rady, vol. 93.

2. Zerkalov, D.V. Arlamov, O.Y. (2013), Sotsialni

problemy staloho rozvytku Elektronnyi resurs [Social

problems of sustainable development electronic resource],

Monohrafiia, Kyiv, Ukraine.

3. Verkhovna Rada Ukrayiny (1996), Konstytutsiya

Ukrayiny [The Constitution of Ukraine], Vidomosti

Verkhovnoyi Rady, vol. 30,141 p.

4. Nykytyn, V.A. (2005), Problemy stanovlennya

publichnoj politiki v Ukraine [Problems formation publy/

chnoy policy in Ukraine], Publichnaya politika, St.

Petersburg, Russia.

5. Verkhovna Rada Ukrayiny (1992), Pro informatsiiu

[The information]. Vidomosti Verkhovnoi Rady, vol. 48,

650 p.

6. Verkhovna Rada Ukrayiny (1996), Pro zvernennia

hromadian [On public appeals], Vidomosti Verkhovnoi

Rady, vol. 47, 256 p.

7. Verkhovna Rada Ukrayiny (2011), Pro dostup do

publichnoi informatsii [Access to public information],

Vidomosti Verkhovnoi Rady, vol. 32, 314 p.

8. Verkhovna Rada Ukrayiny (1993), Pro derzhavnu

sluzhbu [On state service], Vidomosti Verkhovnoi Rady,

vol. 52, 490 p.

9. Pugachev, V.P. Soloviev, А.I. (1998), Vvedenye v

polytolohyiu [Introduction to Political Science], Uchebnik

dlya studentov vyssh.ucheb. zavedenij, Moscow, Russia.

10. Tkachuk, A. Fyshko, Y. Hanushchak, Y. (2005),

Rada i deputat: robota v imia hromady. Zaluchennia

hromadskosti do pidhotovky ta ukhvalennia rishen

orhanamy mistsevoho samovriaduvannia ta rozvytku

hromad [Council and deputy, work for the sake of the

community. Public participation in the preparation and

decision/making by local government and community

development], Kyiv, Ukraine.

11. Rozova, T. V. Barkov, V. Y. (2003), Spetsyfika

stanovlennia hromadianskoho suspilstva v Ukraini

[Specificity of civil society in Ukraine], Odesa, Ukraine.

12. Pidluska, I. (2005), Uchast hromadskosti v poli/

tychnykh protsesakh: Koreni travy — 3 / Natsionalnyi fond

pidtrymky demokratii (SSHA); Fond "Ievropa XXI" [Public

participation in the political process: Grassroots — 3 /

National Endowment for Democracy [USA]; Fund "Europe

XXI"], Ahentstvo "Ukraina", Kyiv, Ukraine.

13. Popova, I. (2006), Uchast hromadian u pryiniatti

derzhavnykh rishen. Partnerska vzaiemodiia vlady i

hromadskykh instytutiv v Ukraini: zahalna metodolohiia

zaprovadzhennia, mizhnarodnyi dosvid [Citizen

participation in decision/making. Affiliate interaction of

government and public institutions in Ukraine: the

introduction of a common methodology, international

experience], Ukrainskyi nezalezhnyi tsentr politychnykh

doslidzhen, Kyiv, Ukraine.

Стаття надійшла до редакції 25.03.2015 р.


