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Прес-реліз

ЧИ ЗДАТНА СУДОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ
ЗАХИСТИТИ ПРАВА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
Кабінетом Міністрів України у листопаді 2007 р. схвалено Концепцію сприяння органами
виконавчої влади розвитку громадянського суспільства, якою визначено, що «сприяння
розвитку громадянського суспільства є однією з найважливіших умов становлення України як
демократичної, правової і соціальної держави». Основою громадянського суспільства є
громадські організації.
Безперечно, що переважна більшість громадських організацій створюються для захисту
прав та інтересів своїх членів, а також суспільних інтересів. Таким чином, успішність будь-якої
громадської організації залежить у першу чергу від її здатності задовольняти та захищати права
та інтереси своїх членів, надавати необхідну інформацію тощо. Однак, на цьому шляху виникає
безліч проблем. Однією з найбільш поширених проблем, з якою стикаються громадські
організації, є обмеження органами влади права громадських організацій на доступ до
інформації. Значна кількість представників громадських організацій не знає, яким чином
захистити свої права, зокрема, право на доступ до інформації. Саме тому виникла ідея
підвищення спроможності громадян та активістів громадських організацій з малих населених
пунктів захищати свої права, використовуючи механізми адміністративної юстиції. Адже
реалізація права на доступ до інформації про діяльність органів влади, як і участь в управлінні
державними справами, участь в розробці рішень органів влади, проведення громадської
експертизи є найбільш актуальним та затребуваним засобом розвитку громадянського
суспільства.
Проект «Підвищення спроможності представників громадських організацій з малих
населених пунктів захищати свої права використовуючи механізми адміністративної юстиції»,
реалізацію
якого
здійснює
Дніпропетровська
обласна
громадська
організація
«Дніпропетровський координаційно-експертний центр з питань регуляторної політики» за
підтримки Міжнародного фонду «Відродження», спрямовано на розв’язання проблеми, яка
полягає у низькому рівні спроможності громадян та активістів громадських організацій у
східних регіонах України використовувати механізми адміністративної юстиції для захисту
своїх прав, зокрема, на доступ до інформації про діяльність органів влади.
Передбачається, що основними результатами реалізації проекту будуть:
– підвищення рівня поінформованості громадськості про можливості та існуючий досвід
використання механізмів адміністративної юстиції для захисту своїх прав;
– узагальнення існуючої судової практики застосування громадськими організаціями
механізмів адміністративної юстиції для захисту своїх прав;
– видання та розповсюдження практичного посібника «Як скласти адміністративний
позов», розроблений на основі узагальненого досвіду використання механізмів адміністративної
юстиції;
– проведення тренінгів для 175 представників громадських організацій з малих населених
пунктів Дніпропетровської, Донецької, Харківської, Кіровоградської, Луганської, Запорізької та
Черкаської областей з питань використання механізмів адміністративної юстиції організацій для
захисту свої прав.
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