
КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ 
УКРАЇНСЬКОЇ МЕРЕЖІ 

ДУНАЙСЬКОГО ФОРУМУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
 
 
Дунайський форум громадянського суспільства є платформою, яка об’єднує 
організації громадянського суспільства в Дунайському басейні задля забезпечення та 
посилення участі громадянського суспільства та його мережування в рамках Стратегії ЄС 
для Дунайського регіону. Ключовими принципами ДФГС є повага до демократії та прав 
людини, верховенство права, ефективне врядування, дотримання принципів ринкової 
економіки, сталий розвиток, який враховує соціальні аспекти та необхідність охорони 
довкілля, принципи етнічної та тендерної рівності, а також принцип збалансованого 
розвитку регіону. 
 
 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
Українська мережа Дунайського форуму громадянського суспільства є добровільним 
об’єднанням неурядових організацій, наукових та аналітичних установ, агенцій 
регіонального та місцевого розвитку та організацій, які не мають такої назви, але 
фактично виконують такі функції, які діють в українській частині Дунайського регіону 
(Одеська, Чернівецька, Івано-Франківська та Закарпатська області) та на 
загальнонаціональному рівні і зацікавлені у створенні міцної інституційної основи для 
реалізацій Стратегії ЄС для Дунайського регіону (Дунайської стратегії) в Україні.  
 
Українська мережа Дунайського форуму громадянського суспільства діє без створення 
окремої юридичної особи. Співпраця між її членами здійснюється на основі принципу 
партнерства та горизонтальній структурі організації. 
 
Кількість членів мережі є необмеженою. Втім в процесі її розширення пропонується 
дотримуватися принципів доцільності та збереження координованості та керованості 
спільної діяльності членів мережі. 
 
 

МЕТА 
 
Метою створення та діяльності Української мережі Дунайського форуму громадянського 
суспільства є об’єднання зусиль неурядових організацій, наукових та аналітичних установ, 
агенцій регіонального та місцевого розвитку та організацій, які не мають такої назви, але 
фактично виконують такі функції, які діють в українській частині Дунайського регіону, 
задля сприяння ефективній реалізації Стратегії ЄС для Дунайського регіону в Україні та 
забезпечення співпраці українського громадянського суспільства з громадянським 
суспільством інших країн Дунайського регіону в процесі реалізації Дунайської стратегії. 
 
 

ВИМОГИ ДО ПОТЕНЦІЙНИХ ЧЛЕНІВ УКРАЇНСЬКОЇ МЕРЕЖІ ДФГС 
 
Потенційні члени (кандидати на набуття членства) мають поділяти ключові принципи та 
завдання Дунайського форуму громадянського суспільства, які викладені в його  статуті. 
 



Потенційні члени (кандидати на набуття членства) мають відповідати наступним 
критеріям: 
 

• Здійснювати активну діяльність на території української частини Дунайського 
регіону щонайменше протягом двох років, які передують заяві про бажання 
приєднатися до мережі. 

 
• Мати досвід співпраці між громадянським суспільством та органами влади різних 

рівнів. 
 

• Мати досвід реалізації проектів та програм або діяльності в сферах, які віднесені 
до пріоритетних напрямків Дунайської стратегії. 

 
• Бути фінансово стабільними. 

 
• Не брати участі у будь-яких протизаконних діях, в тому числі у корупційних схемах 

та відмиванні коштів, отриманих протиправним шляхом, у пропаганді ксенофобії, 
міжетнічної ворожнечі та дискримінації прав та гідності людини на підставі будь-
яких ознак (расової, національної, гендерної, сексуальної тощо). 

 
• Не брати безпосередньої участі у діяльності політичних партій та об’єднань, які 

діють в Україні, та діяльності їхніх місцевих осередків, які діють в українській 
частині Дунайського регіону. Разом з тим, бути здатними до діалогу з різними 
політичними силами з метою привернення їхньої уваги до Дунайської стратегії як 
інструменту сталого розвитку української частини Дунайського регіону та 
покрашення якості життя його мешканців. 

 
Цей перелік не є вичерпним і може бути доповнений або змінений в процесі обговорення 
концепції. 
 
 

ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
Діяльність мережі включатиме: 
 

• Постійний обмін інформацією між членами мережі з питань, що стосуються 
розвитку української частини Дунайського регіону в контексті реалізації Дунайської 
стратегії. 

 
• Експертна допомога один одному в процесі реалізації проектів та програм розвитку 

в українській частині Дунайського регіону. 
 

• Надання консультаційної допомоги органам влади різних рівнів та органам 
місцевого самоврядування з питань участі в реалізації Дунайської стратегії та її 
втілення в українській частині Дунайського регіону. 

 
• Налагодження співпраці з різними акторами, які залучені до реалізації Дунайської 

стратегії в інших країнах Дунайського регіону, в тому числі з подібними 
організаціями громадянського суспільства. 

 



• Організація та проведення спільних заходів (конференцій, семінарів, круглих 
столів, прес-конференцій тощо) з актуальних питань розвитку української частини 
Дунайського регіону та реалізації Дунайської стратегії. 

 
• Розповсюдження інформації про Дунайську стратегію та стан її реалізації в Україні. 

Просування розуміння того, що Дунайська стратегія є чинником сталого розвитку 
української частини Дунайського регіону та покращення якості життя її мешканців. 

 
• Здійснення спільних публікацій з питань участі України в реалізації Дунайської 

стратегії. 
 
Цей перелік не є вичерпним і може бути доповнений або змінений в процесі обговорення 
концепції. 
 
 

КООРДИНАЦІЯ 
 
Керівним органом Української мережі Дунайського форуму громадянського суспільства є 
Загальні збори. 
Загальні збори складаються з представників Української мережі Дунайського форуму 
громадянського суспільства, що входять до її складу  (по одному представнику від кожної 
організації). 
Кожен учасник Загальних зборів має один голос. 
Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю. 
 
Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності, включаючи 
затвердження та зміни до статуту Української мережі Дунайського форуму громадянського 
суспільства, її організаційні засади, основні напрямки роботи, пріоритети, створення 
тематичних робочих груп, стратегічне планування діяльності, включення організацій 
громадянського суспільства до складу Української мережі Дунайського форуму 
громадянського суспільства та виключення із Мережі, виборів Голови Координаційної 
ради та регіональних координаторів, секретаря та ін. 
 
Загальні збори відбуваються не рідше одного разу на рік.  
 
Координацію діяльності Української мережі Дунайського форуму громадянського 
суспільства здійснює Координаційна рада на чолі з Головою Координаційної ради. 
 
Координаційна рада складається із Голови Координаційної ради, Регіональних 
координаторів  та секретаря. 
Координаційна рада має такі повноваження: 
a) здійснює діяльність спрямовану на виконання завдань та рішень Загальних зборів 
Української мережі Дунайського форуму громадянського суспільства; 
б) приймає рішення щодо делегування представників Української мережі Дунайського 
форуму громадянського суспільства  для участі у Асамблеях Дунайського форуму 
громадського суспільства, інших національних та міжнародних конференціях та зборах; 
в) надає пропозиції Загальним зборам про зміни до статуту Української мережі 
Дунайського форуму громадянського суспільства, основні напрямки роботи, пріоритети, 
стратегічне планування діяльності, створення тематичних робочих груп, про включення 
організацій громадянського суспільства до складу Української мережі Дунайського форуму 
громадянського суспільства та виключення із її мережі; 



г) погоджує заяви та звернення від імені Української мережі Дунайського форуму 
громадянського суспільства; 
д) здійснює координацію при організації проведення Загальних зборів, виборів Голови 
Координаційної ради у терміни, визначені Статутом; 
е) здійснює регулярну ефективну комунікацію між усіма учасниками Української мережі 
Дунайського форуму громадянського суспільства, а також координацію дій як між її 
учасниками, так і з Дунайським форумом громадянського суспільства; 
ж) затверджує кандидатуру Секретаря Української мережі Дунайського форуму 
громадянського суспільства. 
 
Координаційна рада всі рішення приймає шляхом консенсусу.  
Засідання Координаційної ради відбуваються не рідше одного разу на квартал.  
Координаційна рада може приймати рішення за допомогою засобів Інтернет.  
 
Голова Координаційної ради представляє Українську мережу Дунайського форуму 
громадянського суспільства у роботі Асамблеї Дунайського форуму громадського 
суспільства, інших національних та міжнародних конференціях та зборах. 
 
Очолює діяльність спрямовану на виконання організаційних засад, основних напрямків 
роботи, пріоритетів, планів діяльності Українська мережа Дунайського форуму 
громадянського суспільства. 
Ініціює проведення Загальних зборів, засідань та виборів Координаційної ради у терміни, 
визначені Статутом. 
Організовує та здійснює регулярну ефективну комунікацію між усіма учасниками 
Української мережі Дунайського форуму громадянського суспільства, а також координацію 
дій з Дунайським форумом громадянського суспільства. 
Подає кандидатуру на призначення Секретаря Української мережі Дунайського форуму 
громадянського суспільства. 
 
Вибори Голови Координаційної ради відбуваються не рідше, ніж один раз на рік. 
Кандидатура на посаду Національного координатора висувається почергово у 
алфавітному порядку від Закарпатської, Івано-Франківської, Одеської, та Чернівецької 
областей. 
 
Висунути кандидатуру на посаду Голови Координаційної ради може будь-який  учасник 
Української мережі Дунайського форуму громадянського суспільства у своєму регіоні, у 
тому числі і шляхом самовисування. 
 
Вибори проходять або шляхом Інтернет-голосування, або шляхом таємного голосування 
під час проведення Загальних зборів. 
 
У виборах перемагає кандидат, який набрав більшість голосів учасників Української 
мережі Дунайського форуму громадянського суспільства. 
У випадку, якщо декілька кандидатів набрали рівну (найбільшу) кількість голосів, 
проводиться голосування серед цих кандидатів до визначення переможця.  
 
Діяльність в регіоні координує Регіональний координатор, який обирається із членів  
Української мережі Дунайського форуму громадянського суспільства по одному із регіонів-
учасників (Закарпатської, Івано-Франківської, Одеської, та Чернівецької областей) не 
рідше, ніж один раз на рік. 
 



Представляє один із  регіонів-учасників  (Закарпатська, Івано-Франківська, Одеська, та 
Чернівецька області) Української мережі Дунайського форуму громадянського суспільства 
у роботі Асамблеї Дунайського форум громадського суспільства, інших національних та 
міжнародних конференціях та зборах. 
 
Здійснює діяльність спрямовану на виконання організаційних засад, основних напрямків 
роботи, пріоритетів, планів діяльності Української мережі Дунайського форуму 
громадянського суспільства. 
 
Ініціює проведення Загальних зборів Української мережі Дунайського форуму 
громадянського суспільства, засідань та виборів Координаційної ради, виборів Голови 
Координаційної та Регіонального координатора у терміни, визначені Статутом. 
 
Ініціює та організовує проведення зборів Регіональної ради Української мережі 
Дунайського форуму громадянського суспільства, що відбуваються не рідше одного разу 
на квартал. 
 
Висунути кандидатуру на посаду Регіонального координатора може будь-який учасник 
Української мережі Дунайського форуму громадянського суспільства у своєму регіоні, у 
тому числі і шляхом самовисування. 
 
Вибори проходять або шляхом Інтернет-голосування, або шляхом таємного голосування 
під час проведення Регіональних зборів Української мережі Дунайського форуму 
громадянського суспільства. 
 
У виборах перемагає кандидат, який набрав більшість голосів учасників Української 
мережі Дунайського форуму громадянського суспільства. 
У випадку, якщо декілька кандидатів набрали рівну (найбільшу) кількість голосів, 
проводиться голосування серед цих кандидатів до визначення переможця.  
 
Регіональний координатор на період виконання своїх функцій має забезпечити 
функціонування на базі своєї організації, яку представляє в Мережі, регіонального офісу  
представництва Мережі в відповідній області, безоплатно використовуючи власні 
матеріальні, фінансові і людські ресурси для потреб інформаційної та організаційної 
діяльності Мережі. 
При цьому, з урахуванням географічного та інших чинників, регіональний офіс – 
представництво Мережі в Одеській області водночас виконує і функції національного 
офісу – представництва Мережі. 
 
Секретаріат Української мережі Дунайського форуму громадянського суспільства має 
офіс та постійну адресу у м. Одеса. У секретаріаті зберігаються статутні документи, 
протоколи засідань, перші примірники поточних документів, та інші архівні документи 
Української мережі Дунайського форуму громадянського суспільства. 
 
Секретар здійснює діяльність спрямовану на організацію діловодства та документообіг 
Секретаріату Української мережі Дунайського форуму громадянського суспільства. 
 
Призначення на посаду Секретаря погоджується  Координаційною радою Української 
мережі Дунайського форуму громадянського суспільства. 
 
 



ФІНАНСОВІ ТА ІНШІ МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ 
 
Фінансові ресурси можуть складатися з добровільних цільових внесків її членів для 
здійснення спільної діяльності, внесків третіх осіб, якщо їхня діяльність та походження 
коштів не суперечать ключовим принципам діяльності ДФГС та Українській мережі 
Дунайського форуму громадянського суспільства, а також з грантів національних, 
закордонних та міжнародних донорів. 
 
Українська мережа Дунайського форуму громадянського суспільства існує на основі 
самофінансування та самозабезпечення. 
 
 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 
 
Для регулярного інформування широкого загалу про діяльність Української мережі 
Дунайського форуму громадянського суспільства пропонується використовувати 
інформаційний портал «Громадський простір Дунайського регіону» та власні 
інформаційні ресурси членів Мережі. 
 
 

ВІДНОСИНИ З ДУНАЙСЬКИМ ФОРУМОМ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
 
Відносини мережі з Дунайським форумом громадянського суспільства здійснюються на 
основі дотримання його ключових принципів, які викладені у статуті ДФГС. 
 
Участь в Українській мережі Дунайського форуму громадянського суспільства не надає її 
членам автоматичного права набуття членства в ДФГС. Набуття членства в ДФГС 
відбувається виключно в порядку процедури, передбаченої його статутом. 
 
Участь в Українській мережі Дунайського форуму громадянського суспільства не може 
обмежувати жодним чином права будь-кого з її членів набути членства в ДФГС, а також 
інших мережах і об’єднаннях, за виключенням тих, чия діяльність спрямована на 
пропаганду та просування екстремізму, ксенофобії, міжетнічної ворожнечі та дискримінації 
прав та гідності людини на підставі будь-яких ознак (расової, національної, гендерної, 
сексуальної тощо), а також у політичних об’єднаннях. 
 
Постійна координація дій Української мережі Дунайського форуму громадянського 
суспільства з ДФГС здійснюється через Координаційну раду Української мережі ДФГС. 
 
Члени Координаційної ради Української мережі ДФГС представлятимуть мережу на 
Генеральних асамблеях ДФГС (процедурні питання як всередині мережі, так і з боку ДФГС 
пропонується обговорити під час зустрічі 3 березня 2014 р.). 
 
Українська мережа Дунайського форуму громадянського суспільства не може виступати 
від імені ДФГС, якщо вони не були попередньо погоджені з керівними органами ДФГС. Так 
само ДФГС не може виступати від імені Української мережі Дунайського форуму 
громадянського суспільства без попереднього погодження із її Координаційною радою, яка 
в свою чергу має провести попередні консультації з усіма членами мережі. 
 
 


