	
  

Стратегія РПР на 2016-2017 роки
Затверджено Зборами РПР 15.03.16

ХТО МИ, МІСІЯ ТА ВІЗІЯ
Хто ми є: Реанімаційний Пакет Реформ (РПР) є громадською платформою,
яка об’єднує провідні неурядові організації і експертів з усієї України та
виконує функції координаційного центру з розробки та реалізації реформ
в Україні.
Місія РПР: об’єднати зусилля для розробки та реалізації реформ в Україні.
Стратегічні завдання РПР:
§

Зробити експертну громадськість суб’єктом творення політик

§

Консолідувати та координувати зусилля громадськості

§

Гарантувати якість пропозицій щодо реформ

§

Адвокатувати ухвалення та впровадження розроблених нами реформ

§

Комунікувати зміни суспільству та міжнародній спільноті

Візія України:
§

Усунено можливості для корупції та зловживання владою

§

Зменшено можливості для популізму та його суспільної підтримки

§

Громадяни знають та можуть реалізувати свої права

§

Прозорі, відкриті, підзвітні та ефективні влада, партії, медіа, неурядові
організації

§

Доброчесна економічна та політична конкуренція

§

Забезпечено справедливе правосуддя

НАШІ ЦІННОСТІ
Патріотизм;
Професійність;
Націленість на результат;
Відповідальність;
Політична нейтральність та незалежність від бізнес-інтересів.

	
  

	
  
ЗАВДАННЯ РПР НА 2016-17 роки
І. Розробка політик
1. Аналіз
2. Розробка
3. Впровадження
4. Оцінка
ІІ. Адвокація та комунікація реформ
IІІ. Інституційний розвиток РПР

І. РОЗРОБКА ПОЛІТИК
Що змінюємо
Розробити та сприяти впровадженню таких пріоритетних реформ:
§

Судова реформа

§

Реформа публічної адміністрації

§

Реформа органів правопорядку/прокуратури

§

Реформа виборчого законодавства

§

Децентралізація

§

Антикорупційна реформа

§

Економічні реформи

а також сприяти реформам у таких сферах: медіа, конституція, охорона
здоров’я, публічні фінанси, охорона довкілля, енергетика, електронне
врядування, національна безпека, політика національної пам’яті, наука,
культура, освіта, молодіжна політика, РПР для Києва тощо. Експертні групи
РПР розробляють плани діяльності та забезпечують їх виконання.
Створити повний цикл розробки політики:
§

виявляє пріоритетні проблеми;

§

розробляє варіанти реформування та будує консенсус навколо
найоптимальніших варіантів реформ;

§

забезпечує впровадження реформ, від розробки та просування законів до
моніторингу їх виконання;

§

здійснює оцінку того, наскільки впроваджені реформи досягли мети.

	
  

	
  

1.

Аналіз проблем
Мета: Ідентифікувати проблеми в обраних сферах державної політики.
Результати:
§

ідентифікована проблема

§

спільне розуміння сутності об’єкту змін

§

наявні дані щодо громадської думки

2. Розробка рішень
Мета: Розробка варіантів реформування та вибір оптимального
рішення.
Результати:
§

розроблені сценарії реформування (цілі, інструменти, прогноз)

§

визначено найкращий варіант (сценарій)

§

сформовано консенсус ключових стейкхолдерів щодо найкращого
варіанту реформ

3. Впровадження змін
Мета: впровадження планів реформ від законодавчого забезпечення до
створення належної практики застосування нормативно-правових
актів.
Результати:

4.

§

розроблено план дій

§

впроваджені відповідно до плану рішення

§

здійснено моніторинг впровадження

Оцінка стану впровадження реформ
Мета: оцінка стану вирішення проблеми.
Результати:

§

оцінено зміну ідентифікованих проблем (стан вирішення)

§

оцінено якість впровадження змін

§

оцінено відношення зацікавлених сторін до проблеми (влада, суспільство,
бізнес)

	
  

	
  

	
  

ІІ. АДВОКАЦІЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ
РЕФОРМ
Як змінюємо
1.

Адвокаційна підтримка реформ
Мета: сприяти впровадженню реформ

Заходи: формування Порядків денних, періодичне оновлення
Дорожньої карти реформ, проведення Клубу реформ у ВРУ, участь у
Національній Раді Реформ, зустрічі та спільні засідання РПР із
формальними (фракції, комітети, робочі групи) та неформальними
(міжфракційні об’єднання) утвореннями в Парламенті, окремими
народними депутатами і урядовцями; міжнародна адвокаційна
діяльність, участь у громадських радах, участь в громадських радах при
держорганах; публічні заходи; пікети.
Результати:
§

розробка та впровадження реформ на підставі аналізу політик,

§

сформовані плани адвокації реформ за напрямками,

§

розроблені та прийняті зміни до законодавства;

§

запроваджені відповідні механізми втілення реформ;

§
утверження ролі РПР платформи консолідації зусиль громадянского
суспільства як суб’єкта творення політики

2.

Комунікаційна підтримка

Мета: створення інформаційного резонансу навколо діяльності РПР та
отримання підтримки ініціатив РПР з боку державних та міжнародних
інституцій і суспільства
Заходи: форуми за участі представників державних інституцій; пресконференції; круглі столи; публічні акції перед державними установами;
участь експертів РПР у теле- та радіопрограмах; комунікаційні
матеріали для поширення (інфографіка, прес-релізи); підготовка

	
  

	
  
статтей; ведення блогів; регіональний прес-центр РПР, сайт РПР та
комунікація в соціальних мережах, поширення публічних заяв,
комунікаційних матеріалів тощо.

Результати:
§

розуміння представниками влади змісту та важливості запропонованих
реформ, а також реальний вплив РПР на прийняття державних рішень;

§

розуміння і підтримка необхідних змін українським суспільством,
популяризовані реформи, залучення представників громадськості до
експертного обговорення;

§

скоординована робота всього медіа-ресурсу ГО-учасниць РПР;

§

відчутна підтримка ініціатив РПР з боку іноземних партнерів, що
виражається у посиланні на експертні думки представників РПР, порядки
денні або інші матеріали РПР в ході їхньої взаємодії з державними
органами України, донорськими або міжнародними організаціями.

ІІІ. ІНСТИТУЦІЙНИЙ РОЗВИТОК РПР
То змінює і як змінюємося ми самі
1.

Розвиток платформи РПР
Мета: консолідація та координація зусиль та експертизи всіх учасників
РПР у найефективніший спосіб.

Результати:
§ РПР - найпотужніша громадська платформа в Україні, що є прикладом
ефективності та взаємодії учасників;
§ Ефект синергії;
§ Обмін кращими практиками.

2.

Розвиток спроможностей учасників РПР
Мета: підвищення спроможностей ГО-учасниць та експертних груп
РПР у підготовці експертизи, у проектному менеджменті,
фандрейзингу та інших сферах інституційного розвитку

	
  

	
  

Результати:

3.

§

ГО-учасниці, експертні групи та Секретаріат РПР спроможні
продукувати якісну експертизу, здійснювати ефективний проектний
менеджмент, фандрейзинг та створювати самостійні громадські
організації;

§

РПР є осередком, де зібралися і ефективно взаємодіють найпотужніші
експертні кола країни.

Системна взаємодія РПР та регіональних ГО, активістів і місцевої
влади
Мета: залучення місцевих експертів і НУО та налагодження співпраці з
представниками місцевої влади

Результати:
§

реалізовані спільні проекти ГО-учасниць та місцевих організацій;

§

розвинено способи підтримки зв’язку та обміну даними з регіональними
НУО та експертами;

§

враховано пропозиції РПР при прийнятті рішень на місцевому рівні.

	
  

	
  

