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ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності інституту громадянського
суспільства протягом 2018-2019 років
1.
Основними завданнями Громадської організації є сприяння взаємодії
громадських та інших організацій і об'єднань з органами державної виконавчої
влади та місцевого самоврядування; сприяння використанню кадрового,
наукового та творчого потенціалу для розроблення шляхів по врегулюванню
проблемних питань, що виникають у зв'язку з недосконалістю нормативних актів
України; сприяння пошуку дієвих шляхів, механізмів реалізації громадянами
своїх прав; розповсюдження інформації стосовно діяльності, якою займається
Організація, через печатні та електронні ЗМІ, а також іншими законними
шляхами, з метою інформування громадськості та членів Організації;
проведення семінарів, круглих столів, інших заходів з громадянами, членами
Організації для вирішення актуальних проблемних питань; сприяння розробці
пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів; проведення
разом з місцевими' органами влади, громадськими організаціями, фондами,
господарськими» організаціями та іншими структурами практичної роботи по
створенню нормальних умов щодр реалізації громадянської позиції.
2. Альтернативний громадянський рух «Пропозиція» - всеукраїнське
об’єднання громадських активістів, прогресивного, молодого креативного класу,
усіх тих, хто має критичне мислення та власну думку щодо розвитку державного
управління.
3. Коворкінг розробляє понад 12 блоків економічних, соціальних та
політичних реформ для України: конституційна, економічна, реформа
державного управління та місцевого самоврядування, підприємницька,
інвестиційна, технологічно-інформаційна, сільськогосподарська, фінансова,
культурна тощо.
Як результат роботи економічного блоку під керівництвом громадського
діяча, Голови Асоціації власників малого та середнього бізнесу Руслана Соболя
створено нову економічну програму України Визіпезз-Цр, яка передбачає
відродження української економіки України через малий та се'редній бізнес.
Програмою вже зацікавився ЄБРР, у найближчому майбутньому вона буде
направлена до Кабінету міністрів України, Адміністрації Президента України,
Міжнародного валютного фонду та Євросоюзу.
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4. Метою організації є опір корупції і чиновницьким зловживанням,
неефективному державному управлінню та адміністративного тиску;
встановлення громадського контролю за дотриманням Конституції та законів
України посадовими
особами
органів державної влади, місцевого
самоврядування, правоохоронних органів та судів, а також сприяння їх
діяльності в запобіганні та протидії корупційним правопорушенням;
стратегічний розвиток України як державності нового формату в центрі якої
знаходяться насамперед демократичні принципи і права людини, а влада
повністю і безумовно підзвітна громадянам; реформування і модернізація
держави і суспільства, всього комплексу соціальних відносин в напрямку
забезпечення максимальної особистої свободи і суверенітету особистості,
наближення до кращих моделей соціального управління скандинавського типу.
5. На сьогоднішній день Громадська організація «Альтернативний
громадянський рух «Пропозиція» плідно співпрацює з правоохоронними
органами щодо реалізації заходів, спрямованих на попередження (профілактику)
корупції та на виявлення суб’єктів корупційних правопорушень; через своїх
представників приймає участь в робочих групах та комісіях, які займаються
розробкою проектів нормативно-правових актів, стосовно здійснення
підприємницької діяльності та протидії корупції на правових засадах; здійснює
регулярний моніторинг ходу і ефективності реалізації антикорупційної політики;
здійснює антикорупційну пропаганду і виховання; надає безкоштовні юридичні
консультації та здійснює всебічну підтримку громадян в різних сферах їх
діяльності.

Виконуючий обов’язки Голови Правлін
Громадської організації «Альтернативи
громадянський рух «ПрОпозиція»
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