Всеукраїнська громадська організація
«39 сотня»
Проект «Цивільний захист»

Ідея проекту полягає у системному розвитку Демократичного
цивільного контролю за силами безпеки і оборони України. Проблема не
підзвітності правоохоронних структур, спецслужб та армії громадськості є
однією з ключових для України. Це заважає нашій державі рухатись вперед
до побудови повноцінного громадянського суспільства. На жаль, дуже часто
силові структури стають знаряддям в руках окремих політиків чи
олігархічних груп. Замість того, щоб обслуговувати інтереси громадян
України, вони обслуговують економічні інтереси своїх замовників і
працюють як «тітушки», в чиїх руках знаходиться зброя і державний мандат.
Таку ганебну практику треба припинити, і створення проекту «Цивільний
контроль» - перший крок до цього.
Концепція проекту та його реалізація.
Громадська організація “39 сотня” в рамках проекту «Цивільний
контроль» діятиме по всій території України із головним офісом у м. Київ,
всесторонньо контролюватиме діяльність силового блоку. Контроль
полягатиме: у моніторингу роботи силових структур, системних запитів до
них з метою розкриття інформації, роботі з народними депутатами та
активістами під час громадських розслідувань випадків неправомірної
діяльності силових структур, лобіюванні законодавчих ініціатив, котрі
розширяють можливість громадського контролю за роботою силових
структур. Це може стати відправною точкою у формуванні абсолютно нової
системи координат, в якій будуть функціонувати сили безпеки та оборони.
Виведення з тіні діяльності силового блоку дозволить набагато ефективніше
застосовувати «державну силу» та усунути значну частину корупційної
складової в її роботі, а як наслідок – зекономити мільярди гривень щороку та
слугуватиме інтересам українського народу.

Команда проекту. Для реалізації проекту працюватимуть різні люди, які
мають досвід роботи в «третьому секторі» та силових органах і знають
специфіку їх функціонування зсередини. Першочергово, для запуску проекту
потрібно 10 працівників. Лідер (він же координатор і керівник), два аналітики
(аналіз законодавства, внутрішніх регламентів роботи силових структур,
формулювання законодавчих ініціатив), IT спеціаліст (відповідає за роботу
сайту, його архітектуру,

бази даних), дизайнер (дизайн сайту, агітаційно-

інформаційних онлайн та офлайн матеріалів), прес-секретар (ведення всіх
типів комунікації – офіційні заяви, прес релізи, соціальні мережі) та «піхота»
проекту – чотири громадських менеджери (безпосередня робота із
представниками силових органів, народними депутатами, фіксування
випадків свавілля і деструктивної діяльності силових структур, зустрічі із
представниками громади, щодо конкретних розслідувань, налагодження
співпраці із іншими громадськими організаціями).
Фінансування. Проект існуватиме на пожертви спонсорів та гранти.
Пожертви прийматимуться, як від фізичних осіб, так і від комерційних
компаній (вони потерпають, як ніхто інший), котрі хочуть зробити роботу
нашого силового блоку прозорішою. За бажанням жертводавця, його
пожертва буде названа або залишиться анонімною. Усі пожертви, в будьякому випадку, будуть відображені на сайті громадської організації.
Щорічний звіт про витрати та надходження публікуватиметься 25 грудня.
Часові рамки проекту. Наразі проект знаходиться на початковому етапі,
початок роботи можливий

– з 1 червня 2018 р. На повноцінний запуск

проекту відводиться 6 місяців. 1 етап – оформлення документів, створення
команди однодумців, запуск сайту проекту «Цивільний контроль» та його
поширення в соцмережах; 2 етап – аналіз законодавства, внутрішніх
регламентів роботи силових структур, формулювання законодавчих ініціатив,
аналіз роботи представників силових органів, народних депутатів на місцях,
фіксування випадків свавілля і деструктивної діяльності силових структур,
зустрічі із представниками громади, щодо конкретних розслідувань,
налагодження співпраці із іншими громадськими організаціями; 3 етап –

проведення прес-релізів, звітування по першим крокам роботи ГО у межах
проекту.
Впевнена, що задуманий мною проект буде успішним. Працюючи у
центрі Вілсона при університеті Джорджа Кеннана (США), я мала змогу
ознайомитись із кращими моделями функціонування силових структур, котрі
ефективно контролюються громадськістю. Знаю, які кластери роботи
необхідно вдосконалювати та/ або повністю перебудовувати в нашій країні.І
тепер готова застосовувати свої знання та вміння на практиці. Найголовніші
мої активи – це величезне бажання і снага змінювати Україну на краще і
команда однодумців, яка бажає долучитися до амбіційного проекту!

