МЕМОРАНДУМ ПРО УТВОРЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО
ПАРТНЕРСТВА

«Громадська префектура у ________________ області»
Ми, незалежні та рівноправні неурядові організації, засоби масової
інформації, бізнес-організації, а також приватні особи,
будучи глибоко занепокоєними непрозорістю реалізації місцевої політики в
різних сегментах соціальної сфери, перебігу бюджетного процесу на
місцевому рівні і усвідомлюючи реальну ціну втрат від такої непрозорості,
здійснюючи своє право, надане законодавством України, на громадський
контроль та оцінювання ефективності управлінських рішень виконавчих
органів місцевого самоврядування Миколаївщини, використання бюджетних
коштів на місцевому рівні,
розуміючи необхідність об’єднання зусиль для здійснення зовнішнього
контролю та аудиту за бюджетним процесом на рівні областей, районів, міст
обласного значення, міст районного значення, селищ та сіл Миколаївської
області,
прийняли рішення про підписання цього Меморандуму та утворення
громадського
партнерства
«Громадська
префектура
у
______________області»,
як постійно діючого добровільного об’єднання зацікавлених неурядових
організацій, засобів масової інформації, бізнес-організацій та інших
колективних й індивідуальних членів Партнерства.
Метою громадського Партнерства є сприяння підвищенню загального
рівня
прозорості,
відкритості,
ефективності
муніципальних
та
адміністративних послуг виконавчих органів місцевого самоврядування
Миколаївщини, доброчесності та цілісності бюджетного процесу на
місцевому рівні через запровадження постійно діючого громадського
контролю.
Ми переконані, що, об’єднавши свої зусилля, підписавши цей
Меморандум, ми можемо вплинути на становлення в Україні ефективної,
прозорої та раціональної місцевої політики.

Для цього у своїй діяльності ми домовилися слідувати таким принципам:








здійснювати постійне інформування з питань соціальної політики різних
напрямків, зокрема бюджетної політики, як членів Партнерства, так і
широкої громадськості;
ініціювати та брати участь у процесі реформування законодавства
України, в тому числі через участь у розробці відповідних нормативноправових актів;
всебічно сприяти посиленню загальної спроможності громадянського
суспільства здійснювати ефективний громадський контроль за ефективністю
муніципальних та адміністративних послуг виконавчих органів місцевого
самоврядування, бюджетного процесу на Миколаївщині ;
застосовувати всі можливі форми публічного тиску та громадського
контролю за діями/бездіяльністю виконавчих органів місцевих рад задля
дотримання в принципів доброчесності та відкритості.
Ми погодилися, що Партнерство діє відповідно до Засад діяльності, які є
невід’ємною частиною цього Меморандуму.
Ми запрошуємо усіх зацікавлених осіб та організацій, які поділяють
принципи роботи Партнерства, до приєднання до Партнерства через
підписання Меморандуму.
Меморандум підписано:
Назва організації

ПІБ підписанта

