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OF PUBLIC AUTHORITIES ON IMPROVING THE QUALITY  

OF SOCIAL-ORIENTED GOODS AND SERVICES AND REGULATION 
OF CONSUMER PRICES AND TARIFFS

АНОТАЦІЯ
Представлені основні проблеми, які викликають 

обурення та невдоволення громадою у питаннях 
контролю за діяльністю органів виконавчої влади. 
Розглянуто регулювання участі громадськості в оцін-
ці якості соціально-орієнтованих товарів та послуг, 
моніторингу споживчих цін та тарифів. Представлені 
основні нормативно-правові акти, які забезпечують ак-
тивну участь громади у реалізації державної політики. 
Зазначено, що передумови для здійснення контролю з 
боку громадськості за органами влади, але проблема 
полягає у відсутності дієвого механізму, який би чітко 
показував як саме необхідно залучати громадськість. 
Також, у статті визначено, що механізм реалізації 
контролю повинен супроводжуватись поясненням 
стосовно дій з приводу залучення громадськості до 
процесу контролю. Органи виконавчої влади організу-
ють та проводять консультації з громадськістю у фор-
мі публічного громадського обговорення та вивчення 
громадської думки. Активна учать громадян у контр-
олі за діяльністю органів державної влади сприятиме 
проведенню більш прозорої політики з боку державної 
влади, підвищить якість наданих послуг, тим самим за-
безпечить якісний рівень життя населення. 

Ключові слова: громадськість, органи влади, 
контроль, місцеве самоврядування, соціально-орієн-
товані товари та послуги. 

АННОТАЦИЯ
Представлены основные проблемы, которые 

вызывают возмущение и недовольство обществом 
в вопросах контроля за деятельностью органов ис-
полнительной власти. Рассмотрены регулирования 
участия общественности в оценке качества социаль-
но-ориентированных товаров и услуг, мониторинга 
потребительских цен и тарифов. Представлены ос-
новные нормативно-правовые акты, которые обеспе-
чивают активное участие общества в реализации го-
сударственной политики. Отмечено, что предпосылки 
для осуществления контроля со стороны обществен-
ности за органами власти, но проблема заключается 
в отсутствии действенного механизма, который бы 

четко показывал, как необходимо привлекать обще-
ственность. Также, в статье определено, что меха-
низм реализации контроля должен сопровождаться 
объяснением относительно действий по поводу при-
влечения общественности к процессу контроля. Ор-
ганы исполнительной власти организуют и проводят 
консультации с общественностью в форме публич-
ного обсуждения и изучения общественного мнения. 
Активная участие граждан в контроле за деятельно-
стью органов государственной власти будет способ-
ствовать проведению более прозрачной политики со 
стороны государственной власти, повысит качество 
предоставляемых услуг, тем самым обеспечит каче-
ственный уровень жизни населения.

Ключевые слова: общественность, органы вла-
сти, контроль, местное самоуправление, социально-
ориентированные товары и услуги. 

ANNOTATION
The basic problems that cause resentment and 

discontent community in matters of control over the 
activities of the executive have been presented in the 
article. The regulation of public participation in assessing 
the quality of social-oriented goods and services, 
monitoring consumer prices and tariffs has been 
considered. The basic regulations that ensure active 
community participation in the implementation of public 
policy have been shown. Indicated that conditions for 
control of the public by the authorities, but the problem 
are the lack of an effective mechanism that would clearly 
show how the public should be involved. Also, the article 
stipulates that the control mechanism of implementation 
must be accompanied by an explanation of action on 
public participation in the control. The executive will 
organize and conduct public consultation in the form 
of public discussion and study of public opinion. Active 
citizens participate in monitoring the activities of public 
authorities will facilitate a more transparent policy on the 
part of the government, improve service quality, and thus 
ensure quality of life.

Keywords: public authorities, control, local 
government, social-oriented goods and services.Р
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Постановка проблеми. Постійні 
цінові коливання на продукцію та 
послуги соціального значення (продукти 
харчування, послуги житлового-кому-
нального господарства), недосконалість 
якості продукції та послуг, недоотри-
мання комунальних послуг в повному 
обсязі, відсутність у населення інформа-
ції щодо використання коштів (сплаче-
них населенням за комунальні послуги), 
зловживання службовим становищем 
чиновниками, корупційні скандали 
викликають як багато питань з боку 
як громади так і представників грома-
дянського суспільства так і обурення 
та невдоволення діями та бездіяльності 
влади та представників підприємств, 
які надають комунальні послуги з боку 
населення.

Проблеми та перспективи розви-
тку залучення громадськості до проце-
сів контролю за діями органів влади по 
відношенню до соціально-орієнтованих 
товарів та послуг, а саме за моніторин-
гом споживчих цін на соціально-орієн-
товані продукти харчування, на цін та 
тарифів і якість комунальних послуг 
стали особливо актуальними для терито-
ріальних громад.

Відомо, що ефективна діяльність 
органів державної влади залежить від 
контролю з боку громадянського сус-
пільства. Тому участь громадян у дер-
жавному управлінні та контролю за 
діяльністю органів влади є необхідною 
складовою проведення реформ в Укра-
їні та підвищення життя населення та 
розбудови громадянського суспільства. 
Непослідовна тарифна політика вима-
гає прозорості та визначеності. Також 
не визначено та чітко не зазначено як 
саме має «залучатись» громадськість до 
процесів реформ, контролю за якістю та 
контролю за діяльністю та рішеннями 
органів державної влади. 

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Принципи місцевого самовряду-
вання висвітлював у своїх працях Бата-
нов В.Б. [1]. Свої дослідження щодо 
реалізації прав громадян на участь в 
управлінні державними справами та 
місцевому самоврядуванні присвятили 
Купрій В. та Паливода Л. [2]. Також, 
варто відзначити, що в їх працях також 

детально розглянуто громадську експер-
тизу та громадський контроль за діяль-
ністю органів державної влади. 

Питання здійснення контролю в сис-
темі органів місцевого самоврядування в 
Україні висвілювали у своїх працях такі 
вчені як Покатаєв П.С. [3, 4], Усаченко 
Л. [5]. Регулювання державної полі-
тики щодо механізму ціноутворення на 
товари і послуги для населення із зазна-
ченням аспектів Контролю з боку гро-
мадськості розглядала Покатаєва О.В. 
[6]. Співпрацю органів влади з населен-
ням розглядала Бабінова О.О. [7]. 

Виділення раніше невирішених 
питань. Існує багато наробок та дослі-
джень, праць вчених стосовно контролю 
та залучення інститутів громадянського 
суспільства, громадськості до контролю 
за діяльністю органів державної влади у 
сфері протидії корупції. Особлива увага 
приділяється боротьби з корупцією. 

Втім, незважаючи на спроби та дослі-
дження питання контролю за діями 
влади з боку громадськості, саме контр-
олю за цінами і тарифами на соціально-
орієнтовані продукти та послуги зали-
шається недостатньо досліджуваним. 
Не представлено чіткого працюючого 
механізму взаємодії влади та громади 
в питаннях королю якості послуг ЖКГ, 
моніторингу цін на соціально-орієнто-
вані товари та послуги. 

Питання контролю з боку громад-
ськості саме за ситуацією пов’язану 
з соціально-орієнтованими товарами 
та послугами є маловивченими. Деякі 
питання щодо контролю з боку громад-
ськості так і залишаються не розкри-
тими. 

Формулювання мети. Мета статті 
полягає в аналізі можливості залучення 
громадськості до контролю за діяльністю 
органів влади у встановленні споживчих 
цін на соціально-орієнтовані товари та 
послуги, на встановлення цін і тарифів 
на послуги ЖКГ та за якістю вищезаз-
начених товарів та послуг. 

Викладення основного матеріалу. У 
Конституції України чітко задекларовано 
право громадян брати участь в управлінні 
державними справами. Це право грома-
дяни можуть реалізувати безпосередньо, 
беручи участь у референдумах. Крім того, 
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кожен може обирати та бути обраним до 
органів державної влади. Теж саме стосу-
ється і сфери місцевого самоврядування, 
участь у якому також гарантується дер-
жавою. Це передбачає як участь у міс-
цевих референдумах, так і у формуванні 
(виборах) місцевих рад, інших органів 
місцевого самоврядування. Реалізація 
цього права відбувається за належністю 
громадян до відповідних територіальних 
громад [2, с. 8]. 

Безперечно, коли мова йде про контр-
оль або експертизу, перше, що спадає на 
думку, це споживча експертиза харчо-
вих товарів на відповідність до держав-
них стандартів якості. Така експертиза 
забезпечується ДП «Укрметртестстан-
дарт». Експертиза – це дослідження 
будь-яких питань, вирішення яких 
вимагає спеціальних знань, з поданням 
мотивованого висновку. 

У цій статті розглянемо саме участь 
громадськості в оцінці якості соціально-
орієнтованих товарів та послуг, моніто-
рингу споживчих цін та тарифів. 

Законодавче регулювання участі гро-
мадськості закріплено Постановою № 
996 від 03.11.2010 р. „Про забезпечення 

участі громадськості у формуванні та 
реалізації державної політики” [8]. 
Також, таку діяльність з боку громади 
забезпечує ряд нормативно-законодав-
чих актів (табл. 1). 

Як зазначено у пояснювальній записці 
до проекту Закону України «Про громад-
ський контроль»: «Ґрунтуючись на наве-
дених вище аргументах, можна зробити 
висновок, що на шляху розвитку Укра-
їни як демократичної, соціальної, право-
вої держави громадський контроль є не 
тільки важливою складовою державного 
управління та місцевого самоврядування, 
але й найважливішим чинником розви-
тку громадянського суспільства».

Створення громадських рад з окре-
мих питань, важливих для населення 
того чи іншого регіону є одним з пер-
ших кроків до залучення громадськості. 
Адже громадськість, в тому числі і пред-
ставники інститутів громадянського сус-
пільства відстоює інтереси місцевого 
населення та може пояснити реальний 
стан речей щодо рівня життя, купівель-
ної спроможності тощо. 

Як свідчить аналіз законодавчих 
актів, передумови для безпосередньої 

Таблиця 1
Нормативно-правові акти, які забезпечують активну участь громади  

у реалізації державної політики

№ Нормативно-правове 
регулювання Опис

1

Постанова КМУ від 3 лис-
топада 2010 р. N 996 «Про 
забезпечення участі гро-
мадськості у формуванні та 
реалізації державної полі-
тики» [8]

У п. 1 Порядку проведення консультацій з громад-
ськістю з питань формування та реалізації держав-
ної політики, який затверджений цією Постановою, 
зазначено, що цей Порядок визначає основні вимоги 
до організації і проведення органами виконавчої 
влади консультацій з громадськістю з питань форму-
вання та реалізації державної політики (далі - кон-
сультації з громадськістю). 

2

Постанова КМУ від 5 лис-
топада 2008 р. N 976 Про 
затвердження Порядку спри-
яння проведенню громад-
ської експертизи діяльності 
органів виконавчої влади [9]

Цей Порядок визначає процедуру сприяння про-
веденню інститутами громадянського суспільства 
та громадськими радами, утвореними відповідно 
до Типового положення про громадську раду при 
міністерстві, іншому центральному органі виконавчої 
влади,Раді міністрів Автономної Республіки Крим, 
обласній, Київській та Севастопольській міській, 
районній, районній у мм. Києві та Севастополі 
державній адміністрації, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. 
N 996 (996-2010-п) «Про забезпечення участі гро-
мадськості у формуванні та реалізації державної 
політики» (Офіційний вісник України, 2010 р., N 84, 
ст. 2945), громадської експертизи діяльності органів 
виконавчої влади. ування органами виконавчої влади 
у своїй роботі. 
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2

У п. 2 Постанови зазначено, що громадська експер-
тиза діяльності органів виконавчої влади (далі - гро-
мадська експертиза) є складовою механізму демо-
кратичного управління державою, який передбачає 
проведення інститутами громадянського суспільства 
оцінки діяльності органів виконавчої влади, ефек-
тивності прийняття і виконання такими органами 
рішень, підготовку пропозицій щодо розв’язання 
суспільно значущих проблем для їх врах

3

Постанова КМУ від 4 січня 
2002 р. N 3 Про Порядок 
оприлюднення у мережі 
Інтернет інформації про 
діяльність органів виконав-
чої влади [10]

У п. 1 та 2 Порядку, затвердженого цією Постановою 
зазначено, що 
1. Оприлюднення у мережі Інтернет інформації про 
діяльність органів виконавчої влади здійснюється 
з метою підвищення ефективності та прозорості 
діяльності цих органів шляхом впровадження та 
використання сучасних інформаційних технологій 
для надання інформаційних та інших послуг громад-
ськості, забезпечення її впливу на процеси, що від-
буваються у державі.
2. Оприлюднення у мережі Інтернет інформації про 
діяльність органів виконавчої влади здійснюється 
шляхом: розміщення і постійного оновлення мініс-
терствами, іншими центральними та місцевими 
органами виконавчої влади інформації відповідно 
до вимог Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» ( 2939-17 ) та цього Порядку на офіцій-
них веб-сайтах; 

4 Закон України «Про соціаль-
ний діалог в Україні» [11]

Цей Закон визначає правові засади організації та 
порядку ведення соціального діалогу в Україні з 
метою вироблення та реалізації державної соціаль-
ної і економічної політики, регулювання трудових, 
соціальних, економічних відносин та забезпечення 
підвищення рівня і якості життя громадян, соціаль-
ної стабільності в суспільстві.

5

Закон України «Про поря-
док висвітлення діяльності 
органів державної влади та 
органів місцевого самовря-
дування в Україні засобами 
масової інформації» [12]

Цей Закон відповідно до Конституції Укра-
їни (254к/96-ВР) визначає порядок всебічного і 
об’єктивного висвітлення діяльності органів дер-
жавної влади та органів місцевого самоврядування 
засобами масової інформації і захисту їх від моно-
польного впливу органів тієї чи іншої гілки держав-
ної влади або органів місцевого самоврядування, 
є складовою частиною законодавства України про 
інформацію.
У ст. 1 зазначено, що висвітлення діяльності органів 
державної влади та органів місцевого самовряду-
вання в Україні - одержання, збирання, створення, 
поширення, використання і зберігання інформації 
про діяльність органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, задоволення інформацій-
них потреб громадян, юридичних осіб про роботу цих 
органів;

6

Закон України «Про 
об’єднання громадян» [13] 
Документ 2460-12, втратив 
чинність від 01.01.2013

Право громадян на свободу об’єднання є невід’ємним 
правом людини, закріпленим Загальною деклара-
цією прав людини, і гарантується Конституцією 
(254к/96-ВР) та законодавством України.Держава 
сприяє розвитку політичної та громадської актив-
ності, творчої ініціативи громадян і створює рівні 
умови для діяльності їх об’єднань.

Продовження таблиці 1
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7

Наказ N 7 від 16.01.2007 
«Про затвердження Поло-
ження про громадський 
контроль у сфері благо-
устрою населених пунктів» 
[14]

У п. 1.2. Порядку, затвердженого цим Наказом вка-
зано, що Громадський контроль у сфері благоустрою 
населених пунктів здійснюють громадські інспектори 
благоустрою населених пунктів (далі – громадські 
інспектори).
п.2.2. Громадські інспектори у своїй діяльності керу-
ються Конституцією України (254к/96-ВР), законами 
України, актами Президента України і Кабінету 
Міністрів України, іншими нормативно-правовими 
актами і стандартами щодо вимог з благоустрою 
населених пунктів, наказами центрального органу 
виконавчої влади з питань житлово-комунального 
господарства,наказами та розпорядженнями Ради 
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих дер-
жавних адміністрацій, сільських,селищних, міських 
рад та їх виконавчих органів, Правилами благоустрою 
територій, затвердженими в установленому порядку, у 
відповідному населеному пункті та цим Положенням.

8

Постанова КМУ від 15 січня 
2005 р. N 39 «Про Порядок 
залучення представників 
громадських організацій 
до спостережень за зміною 
цін і тарифів на товари та 
послуги, що реалізуються 
населенню, і рівнів заробіт-
ної плати працівників галу-
зей економіки» [15]

П. 1 Порядку встановлено, що злучення представ-
ників громадських організацій до спостережень 
за зміною цін і тарифів на товари та послуги, що 
реалізуються населенню, і рівнів заробітної плати 
працівників галузей економіки (далі - спостереження) 
шляхом їх участі у роботі громадських експертних 
рад з питань індексації (далі - експертні ради), які 
утворюються при Кабінеті Міністрів України, облас-
них, Київській та Севастопольській міських держад-
міністраціях. 

9
Закон України «Про Про 
органи самоорганізації насе-
лення» [16]

Цей Закон визначає правовий статус, порядок органі-
зації та діяльності органів самоорганізації населення. 
Згідно ст. 2 органи самоорганізації населення - пред-
ставницькі органи, що створюються жителями, які 
на законних підставах проживають на території села, 
селища, міста або їх частин, для вирішення завдань, 
передбачених цим Законом;
У ст. 3 вказано, що
1. Орган самоорганізації населення є однією з форм 
участі членів територіальних громад сіл, селищ, міст, 
районів у містах у вирішенні окремих питань місце-
вого значення. 
2. Органами самоорганізації населення є будинкові, 
вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів, 
комітети районів у містах, сільські, селищні комітети 

10 Проект Закону України 
«Про громадський контроль»

5. Згідно ст 3. Проекту Закону
1.Громадський контроль - діяльність, направлена 
на забезпечення законності дій державних органів 
та органів місцевого самоврядування, виявлення 
наявних фактів недотримання їх посадовими осо-
бами законодавства щодо забезпечення прав, свобод 
і законних інтересів громадян України, іноземних 
громадян та осіб без громадянства (далі - громадяни)
Громадський моніторинг - форма громадського контр-
олю, що передбачає безперервне, процедурним та 
правовим чином регламентоване спостереження з боку 
суб’єктів громадського контролю за відповідністю 
діяльності об’єктів громадського контролю суспільним 
інтересам.
Громадські обговорення - форма громадського контр-
олю, яка передбачає реалізацію прав громадян на 
участь у процесі прийняття рішень органами вико-
навчої влади та місцевого самоврядування через про-
ведення зібрань для публічного обговорення проектів 
та рішень об’єктів громадського контролю щодо їх 
відповідності суспільним інтересам.

Закінчення таблиці 1



85Приазовський економічний вісник

участі та залучення громадськості до 
процесу контролю та взаємодії з орга-
нами державної влади стосовно питань 
моніторингу споживчих цін, послуг 
ЖКГ прописаний та зазначений та 
передбачені законодавством. Втім, спо-
стерігається відсутність механізмів їх 
реалізації. 

Вважаємо, що вкрай важливий є 
механізм залучення громадськості до 
контролю за цінами, тарифами, якості 
соціально-орієнтованих товарів та 
послуг (рис. 1).

Вкрай важливим при реалізації меха-
нізму формувати громадську свідомість 
та громадську відповідальність стосовно 

 

Експертні ради при Кабінеті Міністрів України 

Громадської ради/громадської експертної комісії при 
обласних державних адміністраціях з залученням 

представників Департаменту економічного розвитку і 
торгівлі та Департаменту житлово-комунального 

господарства та будівництва облдержадміністрацій, 
представників бізнесу, підприємств торгівлі та ЖКГ 

 

Департаменти економічного 
розвитку і торгівлі 

облдержадміністрацій 

Департаменти житлово-
комунального господарства 

та будівництва 
облдержадміністрацій 

Обласні державні адміністрації 

Відповідальні за райони в області  
(створення робочої групи) 

Відповідальні за районі в місті  
(створення робочої групи) 

 

Побудова тісного діалогу з громадою області, міста 
Безпосередня робота з населенням (мешканцями 
багатоквартирних будинків, приватних будинків, 

проведення зборів за місцем проживання) 
 

Висвітлення інформації у ЗМІ,  
в мережі Інтернет 

 

Представники бізнесу, 
підприємств торгівлі, ЖКГ 

 

Отримання зворотного зв’язку 

Рис. 1. Механізм залучення громадськості до контролю за діяльністю органів 
державної влади з питань підвищення якості соціально орієнтованих товарів  

та послуг та регулювання споживчих цін та тарифів
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того, як саме здійснюється ціноутво-
рення на соціально-орієнтовані товари 
та послуги та якість наданих послуг. В 
результаті вдалої реалізації механізму 
відбудеться налагоджування діалогу – 
партнерства – бізнес – влада – громада.

Механізм реалізації контролю пови-
нен супроводжуватись поясненням сто-
совно дій з приводу залучення громад-
ськості до процесу контролю. Органи 
виконавчої влади організують та про-
водять консультації з громадськістю у 
формі публічного громадського обгово-
рення та вивчення громадської думки 
[2, с. 9]. 

Купрій В., Паливода Л. зазначають, 
що публічне громадське обговорення 
передбачає організацію і проведення: 
конференцій, форумів, громадських 
слухань, засідань за круглим столом, 
зборів, зустрічей з громадськістю; 
теле– або радіодебатів, Інтернет-кон-
ференцій, електронних консультацій. 
Вивчення громадської думки здійсню-
ється шляхом: проведення соціологіч-
них досліджень та спостережень (опи-
тування, анкетування, контент-аналіз 
інформаційних матеріалів, фокус-групи 
тощо); створення телефонних “гарячих 
ліній”, проведення моніторингу комен-
тарів, відгуків, інтерв’ю, інших матері-
алів у друкованих та електронних засо-
бах масової інформації для визначення 
позиції різних соціальних груп насе-
лення та заінтересованих сторін; опра-
цювання та узагальнення висловлених 
у зверненнях громадян пропозицій 
та/зауважень з питання, що потребує 
вивчення громадської думки [2, с. 10].

Хоча суспільство звикло до стереотип-
ного мислення та сприйняття об’єднання 
громадян для контролю діяльності під-
приємств ЖКГ, залучитися та контр-
олювати необхідно всі сфери діяльності 
влади. 

На жаль, існує такий фактор як соці-
альна пасивність населення. Не всі гро-
мадяни проявляють громадянську свідо-
мість та залучаються до життя громади. 
Більшість звикли перекладати відпові-
дальність за неправильну діяльність чи 
бездіяльність на «когось іншого». 

Необхідно створити механізм та пере-
думови залучення громадян та самоор-

ганзіовану громадськість о контролю 
якості надання послуг ЖКГ, моніторин-
гом споживчих цін на соціально орієнто-
вані товари та послуги. Оприлюднення 
основних документів – та результатів 
експертизи на веб-сайтах забезпечить 
своєчасну поінформованість громад-
ськості. Важливою є співпраця влади та 
громадянського суспільства. Тим самим 
це сприятиме розвитку територіаль-
ної громади, підвищить якість наданих 
послуг та забезпечить безперебійний діа-
лог між бізнесом, владою та громадою. 

Активна учать громадян у контролі 
за діяльністю органів державної влади 
сприятиме проведенню більш прозорої 
політики з боку державної влади, підви-
щить якість наданих послуг, тим самим 
забезпечить якісний рівень життя насе-
лення. 

Покращити стан справ можливо, 
якщо створити механізми та якісні 
передумови для залучення громадян 
та їх об`єднань, а також самоорганізо-
вану громадськість до здійснення контр-
олю за якістю надання житлово-кому-
нальних послуг у межах тієї чи іншої 
територіальної громади. Хоча законо-
давством і передбачається здійснення 
громадського контролю у сфері надання 
житлово-комунальних послуг та моні-
торингу цін на соціально-орієнтовані 
товари та послуги, проте через фактичну 
відсутність механізмів їхньої реалізації 
це питання стає досить проблемним. Як 
зазначає аналіз та аналітичні довідки 
обласних державних адміністрацій, 
практика західних демократій показує, 
що найефективнішим є громадський 
контроль і безпосереднє залучення спо-
живачів до вироблення та реалізації 
політики

Висновки. Підсумовуючи вищевикла-
дене, можна сказати, що передумови 
для залучення громадськості за контр-
олем діяльності органів влади в питан-
нях регулювання споживчих цін на 
соціально-орієнтовані продукти харчу-
вання, цін і тарифів на послуги ЖКГ, 
існують. Втім, не зазначено як саме гро-
мадськість має залучатись до цього про-
цесу та не наведено чіткого механізму 
контролю громадськості за діяльністю 
органів влади.
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Безумовно, необхідно взяти за прак-
тику проводити постійні консультації 
з представниками громадянського сус-
пільства (ІГС- інститутами громадян-
ського суспільства), вивчати думку 
громадськості, та проводити публічні 
громадські обговорення. 

Громадськість повинна мати вільний 
доступ та володіти чіткою та достовір-
ною інформацією стосовно вищезазначе-
них процесів. В свою чергу, необхідно 
збудувати діалог між владою та грома-
дою для чіткої та прозорої співпраці. Всі 
заходи сприятимуть розбудові громадян-
ського суспільства та підвищать якість 
життя населення. 
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