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ціуму, дасть змогу вирішити питання щодо нестачі ін-
вестиційних коштів для потреб реструктуризації дер-
жавного сектору вугільної галузі. 
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МЕХАНІЗМИ ЗАЛУЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ  

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

 
Необхідність швидкого та докорінного реформу-

вання базових соціальних інститутів українського сус-
пільства у поєднанні із необхідністю протистояти вій-
ськовій агресії поставили країну та її регіони, усе наше 
суспільство перед найбільшими викликами з моменту 
набуття Україною незалежності. З одного боку, драма-
тичні події, що відбуваються, сприяють згуртуванню і 
самоусвідомленню української політичної нації, роз- 
кривають великий потенціал громадянської самоорга-
нізації, що існує в українському суспільстві. З ін-
шого — ці ж самі події ставлять під загрозу керованість 
процесів, що відбуваються у суспільстві та загострю-
ють питання забезпечення всіх складових національ-
ної безпеки держави та її регіонів. 

Однією з таких складових є соціальна безпека 
українського суспільства, як стан захищеності соці- 
альних інтересів особи і суспільства від загроз, що на 
них впливають [7, с. 27]. Очевидно, що неможливість 
захистити навіть базові потреби і інтереси громадян 
створюють соціальну напруженість та, як наслідок, ре-
альну загрозу керованості внутрішніх процесів в дер-
жаві та можливостям подолання глибокої системної 
кризи, в якій опинилась Україна. Тому саме забезпе-
чення соціальної безпеки українського суспільства 
(яка розуміється як складова загальнонаціональної 
безпеки) доцільно зробити центральним концептом, 
навколо якого буде структуруватися діяльність всіх гі-
лок влади на всіх її рівнях, бо саме гарантування як 
мінімум базового рівня соціальної безпеки за її ос- 
новними складовими є необхідною передумовою 
сприйняття суспільством та успішної реалізації всіх ін-
ших реформ. 

Вирішувати питання забезпечення соціальної 
безпеки доводиться в умовах вкрай обмеженої ресурс- 

ної бази — фінансової, соціальної, кадрової та ін. Тож 
необхідним є пошук та реалізація способів мобілізації 
та ефективного використання наявного ресурсного 
потенціалу суспільства, причому в першу чергу — на 
регіональному та місцевому рівні. В цьому контексті 
особливого значення набуває досвід мобілізації ресур-
сів на основі процесів соціальної самоорганізації, на-
бутий українським суспільством протягом останніх 
двох років. Саме соціальний потенціал громадян- 
ського суспільства України та її регіонів став виріша-
льним чинником, що докорінно змінив вектор роз- 
витку суспільства та дозволив витримати перші місяці 
збройної агресії на Сході. Зважаючи на це, розвиток 
та залучення цього потенціалу до процесів реформу-
вання та розвитку суспільства наразі має стати одним 
з основних завдань органів державного управління. В 
контексті управлінської діяльності це потребує ство-
рення системи відповідних механізмів (організаційно-
управлінські, правові, економічні, інформаційно-ко-
мунікативні, фінансові, кадрові). З урахуванням знач-
ної регіональної специфіки України ключовим рівнем 
розробки та реалізації таких механізмів доцільно зро-
бити регіональний рівень. 

Вирішення цього завдання має два ключові  
аспекти: концептуальний (теоретичний) та практич-
ний. На концептуальному рівні мають бути, по-перше, 
визначені та проаналізовані структура, стан, націона-
льна та регіональна специфіка соціальних ресурсів 
українського громадянського суспільства в контексті 
забезпечення соціальної безпеки на національному та 
регіональному рівнях і, по-друге проаналізовані ос- 
новні чинники, що впливають на залучення соціаль-
ного потенціалу інститутів громадянського суспіль- 
ства. На практичному рівні необхідно розробити та 
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впровадити систему механізмів розвитку та залучення 
ресурсів громадянського суспільства до забезпечення 
соціальної безпеки на національному та регіональному 
рівнях. 

Проблема полягає в тому, що наразі жоден із за-
значених аспектів не досліджено на рівні, достатньому 
для розгортання планомірної системної діяльності із 
розвитку та залучення ресурсного потенціалу інститу-
тів громадянського суспільства до забезпечення соці- 
альної безпеки України та її регіонів. Зокрема, недо-
статньо дослідженим є питання переліку та структури 
основних механізмів, необхідних для розвитку та залу-
чення соціальних ресурсів громадянського суспільства 
до забезпечення соціальної безпеки, які враховували б 
ситуацію, в якій наразі опинилось українське суспіль-
ство. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В сфері як 
наукових досліджень, так і практичної діяльності пи-
тання соціальної безпеки поступово стає інтегруючим 
багатоаспектним концептом, що поєднує дослідження 
і практичну діяльність в різних сферах, які торкаються 
питань захисту соціальних інтересів особи і суспіль- 
ства від впливу факторів, які їм загрожують. Так, пи-
тання соціальної безпеки використовується при роз-
робці соціальної політики держави, де забезпечення 
соціальної безпеки розглядається як одна з пріоритет-
них складових національної безпеки [6, с. 201]; дослі-
джується зв'язок соціальної безпеки із можливостями 
розвитку особистості [9]; в науковий обіг вводиться 
поняття «соціальна безпека підприємства [1] та ін. Це 
свідчить про значний евристичний та інтеграційний 
потенціал поняття «соціальна безпека» при дослі-
дженні різних сфер соціально-відтворювального про-
цесу у суспільстві, а також про значущість соціальної 
безпеки для цього процесу. В той же час зв'язок між 
соціальною безпекою українського суспільства та рів-
нем розвиненості в ньому громадянського суспільства 
ще досліджено недостатньо. Власне кажучи, коло пи-
тань розвитку громадянського суспільства в України є 
дуже широким і торкається майже всіх аспектів та 
чинників його розвитку (див, наприклад [2]), але саме 
дослідження потенціалу українського громадянського 
суспільства в сфері забезпечення соціальної безпеки та 
шляхи його залучення тільки починають досліджува-
тись (див., наприклад, [10]). 

Найчастіше питання соціальної безпеки дослі-
джуються у поєднанні з питаннями національної без-
пеки, відповідно ці питання переважно досліджуються 
на національному рівні, при цьому регіональному та 
місцевому рівням приділяється значно менше уваги. 
[4]. Але, враховуючи значні соціокультурні відмінності 
регіонів та принципово різні наслідки збройного про-
тистояння у різних регіонах, для України саме регіо-
нальний рівень повинен стати ключовим при розробці 
практичних механізмів забезпечення соціальної без-
пеки, бо механізми та програми, які ефективно пра-
цюють у західних регіонах, можуть не спрацювати в 
східних. Це, звісно, ні в якому разі не знижує значу-
щість загальнонаціонального рівня забезпечення соці-
альної безпеки, а лише зміщує центр безпосереднього 
прийняття рішень та організації діяльності на рівень 
регіону. Крім того, такий підхід добре узгоджується з 
процесами децентралізації та демократизації влади, які 
започатковано в Україні. 

Окремим питанням, що потребує вирішення, за-
лишається розробка та впровадження механізмів за-
безпечення соціальної безпеки суспільства, як на на-
ціональному, так і на регіональному та місцевому рів-
нях. Так, Н.В. Коленда визначає механізм забезпе-
чення соціальної безпеки як цілісну систему, «функ-
ціонування якої направлене на перешкоджання ви- 
никненню, послаблення або подолання загроз соці- 
альній безпеці та підвищення її рівня шляхом впливу 
органів державної влади, місцевого самоврядування, 
громадських організацій та самих громадян на соці- 
альні процеси в суспільстві, що пов’язано з викорис-
тання ряду методів, заходів, інструментів і важелів з 
урахуванням загальноприйнятих принципів і крите-
ріїв» [5, с. 142]. В структурі цього механізму автор ви-
окремлює методи (економічні, організаційні, правові), 
ресурсне забезпечення (фінансове, нормативно-пра-
вове, інформаційне, кадрове), а також такі складові, 
як принципи, інституції, заходи, інструменти, важелі 
впливу [5, с. 142]. В цілому погоджуючись із таким ви-
значенням, не можна не відзначити його певну стати-
чність та загальний характер — фактично воно являє 
собою структурований перелік складових частин та-
кого механізму.  

Реальне змістовне наповнення такого загального 
розуміння механізму забезпечення соціальної безпеки 
та доведення його до рівня практичної діяльності на 
всіх рівнях (національному, регіональному, місцевому) 
можливе лише в контексті аналізу складових соціаль-
ної безпеки, стану взаємодії суб’єктів її забезпечення 
та основних чинників, що на неї впливають. Також 
принципове значення для розробки та впровадження 
дієвих механізмів залучення ресурсів громадянського 
суспільства має дослідження структури, стану, дина-
міки та специфіки цих ресурсів [8] 

Мета дослідження — запропонувати систему ос- 
новних напрямів діяльності та відповідних механізмів 
розвитку та залучення ресурсного потенціалу грома-
дянського суспільства до забезпечення соціальної без-
пеки України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Вихо-
дячи із змісту законодавства України, соціальна без-
пека держави та її регіонів повинна спрямовуватись на 
гарантування конституційних прав і свобод людини і 
громадянина; зміцнення політичної і соціальної стабі-
льності в суспільстві; розвиток громадянського суспі-
льства, його демократичних інститутів; створення со-
ціально орієнтованої ринкової економіки та забезпе-
чення постійного зростання рівня життя і добробуту 
населення; розвиток духовності, моральних засад, ін-
телектуального потенціалу українського народу, зміц-
нення фізичного здоров’я нації, створення умов для 
розширеного відтворення населення [3]. 

Події останніх двох років свідчать, що українське 
громадянське суспільство стає більш зрілим, накопи-
чує власний досвід діяльності, проте одночасно загос-
трюється необхідність у становленні і розвитку полі-
тичної і правової культури громадян, колективної і ін-
дивідуальної відповідальності за наслідки власних дій. 
В Україні, з урахуванням досвіду громадської самоор-
ганізації останніх двох років, вже склалися достатні 
передумови для розгортання діяльності із залучення 
ресурсного потенціалу громадянського суспільства до 
забезпечення соціальної безпеки держави та її регіо-
нів. Зокрема, в Україні наявна доволі велика кількість 
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інститутів громадянського суспільства (об’єднань гро-
мадян, волонтерських рухів), до складу яких входять в 
тому числі і висококваліфіковані спеціалісти в тих чи 
інших галузях. Також значною є підтримка діяльності 
громадського сектору з боку бізнесу та громадян (в  
першу чергу в контексті захисту територіальної ціліс-
ності держави, допомоги вимушеним переселенцям з 
тимчасово окупованих територій). 

Тенденції розвитку інститутів громадянського  
суспільства в Україні свідчать, що основним змістом 
діяльності щодо залучення соціальних ресурсів інсти-
тутів громадянського суспільства до забезпечення со-
ціальної безпеки на національному та регіональному 
рівнях має стати створення всіх необхідних умов та 
можливостей для конструктивної соціальної взаємодії 
усіх суб’єктів забезпечення соціальної безпеки. 

Вирішення цього завдання потребує створення 
дієвих механізмів інституціоналізації взаємодії грома-
дянського суспільства, влади та бізнесу в сфері забез-
печення соціальної безпеки на національному та регі-
ональному рівнях через реалізацію наступних напря-
мів діяльності: 

1. Створення відповідної інфраструктури взаємо-
дії громадянського суспільства і держави в сфері за-
безпечення соціальної безпеки, в першу чергу — ін-
фраструктури регіонального рівня. 

2. Удосконалення нормативно-правового забез-
печення діяльності інститутів громадянського суспіль-
ства, зокрема — в сфері забезпечення соціальної без-
пеки. 

3. Забезпечення науково-методичної та інформа-
ційно-комунікативної підтримки практичної діяльно-
сті в цій сфері. 

4. Забезпечення реальної участі інститутів грома-
дянського суспільства у розробці та реалізації держав-
них програм та стратегій щодо забезпечення соціаль-
ної безпеки. 

5. Запровадження систем зворотного зв’язку та 
системи постійного соціологічного моніторингу стану 
соціальної безпеки в регіонах України по ключових 
показниках, в тому числі — і щодо участі інститутів 
громадянського суспільства у вирішенні актуальних 
соціально-економічних проблем. 

Практична реалізація цих напрямів означає необ-
хідність створення системи відповідних взаємоузго-
джених механізмів — нормативно-правових, організа-
ційно-управлінських, фінансових, консультативно-
методичних, інформаційних та інших — спрямованих 
на залучення потенціалу громадської самоорганізації 
та соціальних ресурсів різноманітних інститутів грома-
дянського суспільства до забезпечення соціальної без-
пеки на національному та регіональному рівнях. 

В свою чергу, ці механізми повинні забезпечити 
залучення соціальних ресурсів громадянського суспі-
льства до реалізації наступних пріоритетних завдань 
щодо забезпечення соціальної безпеки: 

- формування відносин суб’єктності між громадя-
нським суспільством, державою, бізнесом щодо забез-
печення соціальної безпеки на регіональному рівні, 
розвиток та реалізація принципів публічно-приват-
ного партнерства, широке залучення до місцевих гро-
мад активістів, волонтерів, лідерів громадських об’єд-
нань, представників регіональної еліти, соціально від-
повідального бізнесу та ін.; 

- забезпечення інформаційної безпеки регіонів, в 
першу чергу - на територіях, що постраждали внаслі-
док збройного конфлікту, шляхом мінімізації інфор-
маційних ризиків та небезпек і попередження їх ви- 
никнення, посилення контролю над інформаційним 
простором, в тому числі стимулювання ЗМІ до фор-
мування позитивного ставлення суспільства до відно-
влення Донбасу як найбільш постраждалого регіону та 
необхідності забезпечення єдності та цілісності Укра-
їни; 

- розробка та впровадження відповідної держав-
ної політики щодо реінтеграції Донбасу, започатку-
вання соціального моніторингу стану та рівня соціаль-
ної напруженості на постраждалих територіях, запобі-
гання виникненню нових конфліктів, зростанню про-
тестного потенціалу; 

- всебічне сприяння діяльності та розвитку інсти-
тутів громадянського суспільства (громадських органі-
зацій, волонтерських рухів) на постраждалих терито-
ріях, залучення їх до процесів прийняття та реалізації 
управлінських рішень, розробка та впровадження від-
повідних нормативно-правових та організаційно-уп-
равлінських механізмів; 

- розробка та впровадження механізмів ефектив-
ної соціальної комунікації та взаємодії ключових соці-
альних суб’єктів (органів виконавчої влади, органів  
місцевого самоврядування, організацій громадян- 
ського суспільства та бізнесу). 

Виходячи із зазначеного вище, серед основних 
заходів щодо створення інституційних, інформаційно-
комунікаційних та організаційних механізмів залу-
чення соціальних ресурсів інститутів громадянського 
суспільства до забезпечення соціальної безпеки на ре-
гіональному рівні, доцільно відзначити наступні: 

1. Активізація з боку Ради національної безпеки 
та оборони України взаємодії із інститутами громадян-
ського суспільства та створення з цією метою спеці- 
алізованої постійно діючої робочої групи. Діяльність 
цієї групи має бути спрямована на забезпечення орга-
нізаційної, консультативної, інформаційно-комуніка-
тивної, науково-методичної, кадрової та іншої під- 
тримки діяльності Ради національної безпеки та обо-
рони України з питань взаємодії з інститутами грома-
дянським суспільства та залучення їхнього потенціалу 
до забезпечення національної безпеки України, в пер-
шу чергу — соціальної безпеки суспільства. Основ-
ними завданнями цієї робочої групи можуть стати на-
ступні: 

забезпечення взаємодії інститутів громадянського 
суспільства із органами влади щодо залучення потен-
ціалу громадської активності до забезпечення націона-
льної (та, зокрема, соціальної) безпеки українського 
суспільства; 

розробка рекомендацій для органів влади різного 
рівня щодо прийняття законодавчих актів, розробки та 
реалізації управлінських рішень, а також участь у роз-
робці відповідних національних, регіональних та міс-
цевих стратегій та програм щодо залучення потенціалу 
громадської активності до процесів забезпечення со-
ціальної безпеки суспільства; 

замовлення, сприяння організації та підтримка 
проведення досліджень стану та динаміки розвитку 
громадянського суспільства та проявів громадської ак-
тивності як по Україні в цілому, так і по окремих її 
регіонах; 
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експертиза законопроектів, національних, регіо-
нальних та місцевих стратегій, програм розвитку щодо 
їх відповідності вимогам розвитку та участі громадян-
ського суспільства у процесах їхньої розробки та реа-
лізації; 

участь у розробці державної та регіональної соці-
альної політики, розробка в рамках національної, ре-
гіональних та місцевих стратегій і програм соціального 
розвитку систем заходів, спрямованих на накопичення 
та використання потенціалу громадської участі та ін-
ститутів громадянського суспільства. 

2. Створення за підтримки Ради національної 
безпеки та оборони України, Кабінету міністрів Укра-
їни та за участі громадських організацій єдиного наці-
онального інформаційно-комунікативного порталу 
для підтримки і розвитку громадянського суспільства. 
Основними функціями такого порталу мають стати: 

забезпечення оперативного інформування гро-
мадськості та об’єднань громадян щодо існуючої нор-
мативно-правової бази їхньої діяльності та змін в ній 
(зокрема в сфері соціальної безпеки), за необхідно-
сті — надання коментарів та роз’яснень відповідними 
фахівцями; 

комунікація та обмін досвідом діяльності (за ши-
роким колом питань, в тому числі і з питань взаємодії 
об’єднань громадян із органами державного управ-
ління); 

публікація оголошень щодо перспективних соці-
альних проектів, гострих проблем, громадських обго-
ворень проектів нормативно-правових актів та ін., 
спрямованих на вирішення питань соціальної безпеки 
суспільства; 

забезпечення зворотного зв’язку між усіма учас-
никами діяльності із забезпечення соціальної безпеки; 

створення умов доступу до нормативно-правової 
бази, коментарі спеціалістів щодо її застосування та ін. 

Доцільним є створення аналогічних багатофунк-
ціональних регіональних Інтернет-порталів як базових 
інформаційно-комунікативних площадок організації 
взаємодії всіх соціальних суб’єктів на регіональному 
рівні, або ж виокремлення регіональних підрозділів на 
центральному порталі. 

3. Створення за безпосередньої участі інститутів 
громадянського суспільства національної мережі регі-
ональних ресурсно-моніторингових центрів як інстру-
менту забезпечення ефективного та скоординованого 
залучення потенціалу громадянського суспільства до 
забезпечення соціальної безпеки на регіональному та 
місцевому рівнях. До основних функцій таких ресур-
сно-моніторингових центрів можуть бути віднесені: 

реалізація пілотних проектів з метою пошуку ді- 
євих механізмів залучення інститутів громадянського 
суспільства до вирішення проблем, пов’язаних із за-
безпеченням соціальної безпеки суспільства; 

моніторинг стану та динаміки соціальної безпеки 
відповідних регіонів (за основними її складовими та 
напрямами забезпечення), завчасне виявлення існу- 
ючих загроз; 

забезпечення методологічної, методичної та ін-
формаційно-комунікативної підтримки взаємодії регі-
ональних та місцевих органів влади з інститутами гро-
мадянського суспільства та громадськістю щодо пи-
тань забезпечення соціальної безпеки на регіональ-
ному та місцевому рівнях; 

розробка та проведення тематичних науково-
практичних семінарів та тренінгів для представників 

влади, бізнесу та громадських організацій щодо питань 
забезпечення узгодженої взаємодії при вирішенні пи-
тань соціальної безпеки (за основними її складовими 
і напрямами забезпечення); 

спільна з усіма основними суб’єктами (влада, бі-
знес, третій сектор) експертиза регіональних та місце-
вих нормативно-правових актів, стратегій, програм, 
угод щодо їх впливу на стан та динаміку соціальної 
безпеки на місцевому та регіональному рівнях, розро-
бка відповідних рекомендацій щодо їх доопрацю-
вання, в тому числі і щодо залучення потенціалу ін-
ститутів громадянського суспільства. 

розповсюдження набутого досвіду залучення ін-
ститутів громадянського суспільства до забезпечення 
соціальної безпеки. 

4. Створення Фонду підтримки громадської само-
організації в сфері соціальної безпеки із мережею його 
регіональних представництв. Фонд доцільно створити 
за участі держави, бізнесу та громадських організацій. 
Основне завдання Фонду — фінансова підтримка ді- 
яльності інфраструктури розвитку громадянського  
суспільства та залучення його потенціалу до забезпе-
чення соціальної безпеки (ресурсно-моніторингові 
центрі, інтернет-портал), а також фінансування перс-
пективних соціальних проектів, спрямованих на вирі-
шення гострих соціальних проблем та забезпечення 
соціальної безпеки, що реалізуються за участі інститу-
тів громадянського суспільства. 

5. Розробка оновленої Стратегії забезпечення со-
ціальної безпеки України та її регіонів. Основною ме-
тою цієї Стратегії має стати створення та інституціо-
налізація системи механізмів забезпечення соціальної 
безпеки суспільства, включаючи питання створення та 
функціонування відповідної інфраструктури, норма-
тивно-правового, організаційно-управлінського та фі-
нансового забезпечення. Обов’язковим суб’єктом роз-
робки та реалізації стратегії повинно стати громадян-
ське суспільство, а обов’язковим її елементом — на-
прями і заходи щодо розвитку інститутів громадянсь-
кого суспільства та залучення їхнього потенціалу до 
забезпечення соціальної безпеки. 

6. Закріплення на законодавчому рівні необхідно-
сті проведення експертизи державних програм та стра-
тегій, нормативно-правових актів, великих інвестицій-
них проектів та угод щодо їх відповідності вимогам за-
безпечення соціальної безпеки суспільства та потре-
бам розвитку громадянського суспільства в Україні, та 
розробка відповідних механізмів проведення такої ек-
спертизи. У відповідності із висновками експертизи 
має прийматися рішення щодо необхідності доопра-
цювання вищезгаданих документів, причому це рі-
шення повинно мати обов’язковий, а не рекоменда-
ційний характер. 

7. Удосконалення нормативно-правових механіз-
мів щодо обов’язкового включення питань соціальної 
безпеки (за її основними складовими та напрямами 
забезпечення) та розвитку громадянського суспільства 
до переліку пріоритетних напрямів діяльності органів 
державної влади та місцевого самоврядування на всіх 
рівнях (в межах їх компетенції та із відповідною кон-
кретизацією). 

8. Розробка системи моніторингових показників 
щодо участі інститутів громадянського суспільства у 
забезпеченні соціальної безпеки. 

9. Активізація міжнародного співробітництва у 
сфері розробки та впровадження механізмів забезпеч- 
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ення соціальної безпеки суспільства за її основними 
складовими, зокрема — адаптація прийнятного до ук-
раїнських умов світового досвіду участі інститутів гро-
мадянського суспільства у забезпеченні соціальної 
безпеки. 

10. Залучення ресурсної бази і кадрового потен-
ціалу науково-дослідницьких установ (вищі навчальні 
заклади, установи НАН України та ін.) та громадських 
організацій до проведення відповідних науково-прик-
ладних робіт із вивчення, адаптації та розробки дієвих 
механізмів залучення потенціалу інститутів громадян-
ського суспільства до забезпечення соціальної без-
пеки, а також до реалізації пілотних проектів і роз- 
робки відповідних нормативно-правових актів, страте-
гій та програм різного рівня. 

11. Розробка пакету науково-методичних матері-
алів щодо підготовки стратегій (програм) забезпечення 
соціальної безпеки за основними її складовими, в тому 
числі і через залучення потенціалу інститутів грома-
дянського суспільства. Практичне значення такого па-
кету документів полягає в необхідності забезпечити 
оптимальний рівень деталізації стратегій (програм), а 
також зафіксувати необхідні елементи стратегії (про-
грами) забезпечення соціальної безпеки суспільства на 
різних рівнях (національному, регіональному, місце-
вому). 

12. Сприяння активізації участі інститутів грома-
дянського суспільства у забезпеченні соціальної без-
пеки через організацію та проведення круглих столів, 
конференцій та інших заходів, спрямованих на залу-
чення їхнього потенціалу до вирішення проблем соці-
альної безпеки суспільства. Відповідні заходи на регі-
ональному рівні доцільно організовувати на базі ре- 
сурсно-моніторингових центрів, мова про які йшла 
вище. 

13. Створення та впровадження організаційно-
управлінських інструментів, що забезпечать реальну 
участь громадськості у прийнятті та реалізації рішень 
щодо місцевого та регіонального розвитку на засадах 
принципів децентралізації, розробка відповідних нор-
мативно-правових документів (у взаємодії з фахів-
цями, які представляють громадський сектор). 

14. Забезпечення розвитку міжмуніципального 
співробітництва громад, як інструменту вирішення со-
ціально-економічних та екологічних проблем, для 
об’єднання обмежених ресурсів (фінансових, кадрових 
та ін.), збільшення шансів на отримання грантового 
фінансування від міжнародних фінансових інституцій. 

15. Розробка та впровадження міжрегіональних 
проектів з об’єднання зусиль територіальних громад 
міст і районів, які не постраждали від бойових дій, з 
тими, що постраждали, з метою поєднання ресурсів, 
налагодження міжрегіональної взаємодії та взаємодо-
помоги, формування відчуття єдності та цілісності Ук-
раїни. 

Наведений вище перелік заходів містить основні 
напрями і зміст діяльності із залучення потенціалу 
громадської самоорганізації та інститутів громадян- 
ського суспільства до забезпечення соціальної без-
пеки, в першу чергу - на регіональному рівні. Їхня 
практична реалізація сприятиме, з одного боку, роз-
витку громадянського суспільства в Україні та станов-
ленню реальної демократії, а з іншого — дозволить 

значно ефективніше долати загрози та виклики, які 
виникають в контексті подій останніх двох років та 
ставлять під загрозу соціальну безпеку української дер-
жави та її регіонів. 
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