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Організації громадянського суспільства відіграють ключову роль у розбудові України як 
демократичної і правової держави. Збільшення впливу організацій громадянського суспільства на 
державотворчі процеси вимагає підвищення рівня співпраці між ними на місцевому та 
національному рівнях. Створення Національної мережі дозволить організаціям громадянського 
суспільства України: 

 Ефективно формулювати спільну позицію щодо актуальних питань суспільного розвитку 
 Стати паритетним учасником діалогу з владою на місцевому та національному рівнях 
 Свідомо впливати на визначення пріоритетів діяльності донорських організацій 

Досвід країн Європейського Союзу переконливо свідчить: наявність національної мережі 
організацій громадянського суспільства є запорукою визнання їх провідної ролі у вирішенні 
актуальних суспільних питань та відстоюванні прав людини, вагомого внеску у розвиток людського 
капіталу та економічної спроможності громад. Національні мережі у країнах Європейського Союзу 
є ефективним інструментом забезпечення належного фінансування діяльності організацій 
громадянського суспільства з бюджетів усіх рівнів. 

Ініціативна група створення Національної мережі звертається до організацій громадянського 
суспільства України з пропозицією приєднатися до Меморандуму і долучитися до процесу 
формування Національної мережі. 

Від імені ініціативної групи Меморандум підписали: 

 Станіслав Жолудєв, голова правління; Всеукраїнська громадська організація «Комітет 
виборців України» (код ЄДРПОУ 00012003); м. Київ 

 Євгенія Кувшинова, виконавчий директор; Всеукраїнська благодійна організація «Конвіктус 
Україна» (код ЄДРПОУ 35210880); м. Київ 

 Іван Харченко, голова правління; Громадська організація «Пролісок-Бердянськ» (код 
ЄДРПОУ 39586828); м. Бердянськ, Запорізька обл. 

 Богдан Маслич, виконавчий директор; Громадська організація «Ресурсний центр розвитку 
громадських організацій «ГУРТ» (код ЄДРПОУ 24075103); м. Київ 

 Ірина Фоменко, голова правління; Громадська організація «Фонд «Професійний розвиток 
Харкова» (код ЄДРПОУ 38631832); м. Харків 

 Андрій Фендик, голова організації; Львівська обласна організація Спілки української молоді 
в Україні (код ЄДРПОУ 20798572); м. Львів 

 Ірина Гайдучик, виконавчий директор; Обласна молодіжна громадська організація 
«Волинський Інститут Права» (код ЄДРПОУ 37004021); м. Луцьк 

 Ганна Кіященко, голова організації; Полтавська філія Суспільної служби України (код 
ЄДРПОУ 13953010); м. Полтава 

 Анатолій Рекун, виконавчий директор; Черкаська обласна громадська організація 
«Ресурсний центр АНГО» (код ЄДРПОУ 25672924); м. Черкаси 

Цей Меморандум є відкритим для приєднання. Організації громадянського суспільства України, 
які зацікавлені у створені Національної мережі і готові долучитися до процесу її формування, 
підписують Меморандум у режимі електронної реєстрації. Перелік організацій громадянського 
суспільства України, які приєдналися до Меморандуму, додається. 


