ПРИНЦИПИ ТОРОНТО:

ФОРМУЮЧИ МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ

80+

Що таке «Принципи Торонто»?
Візійний документ з узагальненим баченням 80+ організацій громадянського
суспільства (ОГС), представників приватного сектору та громадян, активно
налаштованих на реформи в Україні. Принципи визначають спільну підзвітність,
досвід і здатність цих організацій представляти погляди громадянського
суспільства України. Вони підтверджують важливість дотримання визнаних на
міжнародному рівні принципів належного врядування та демократії. Принципи

втілюють список ключових пріоритетів реформ на найближчі 5 років
в Україні. «Принципи Торонто» — це не статичний документ, він має стати

основою для забезпечення постійного діалогу та співпраці ОГС.

«Принципи Торонто» включають рекомендації
для Уряду України за трьома напрямами
Безпека
та верховенство права

Як розроблялися Принципи?

100+

Добробут
та розвиток
людського
капіталу

Демократія
та належне
врядування

профільних
експертів

«Принципи Торонто» розроблені протягом
грудня 2018 року — червня 2019 року за
допомогою регіональних та національних
консультацій включно з рекомендаціями 100+
профільних експертів. Розробку Проекту
Принципів координував Реанімаційний
Пакет Реформ (РПР). «Принципи Торонто» не
претендують на репрезентацію абсолютної
більшості поглядів української громадськості,
проте започаткували платформу для
подальшого розвитку громадянського
суспільства в Україні. Принципи будуть
представлені на Третій Конференції з питань
реформ в Україні, яка відбудеться в Торонто
(2-4 липня 2019). Громадянське суспільство

організацій громадянського
суспільства підтримали
«Принципи Торонто»

Навіщо потрібні
«Принципи Торонто»?
Принципи — це пріоритети для діяльності
громадянського
суспільства, з бачен-

ням та рекомендаціями
експертів для забезпечення
безперервного впровадження
демократичних реформ в Україні.

Основні етапи

12

ГРУДЕНЬ 2018 — РПР скоординував групу
експертів з провідних ОГС в Україні для спільної

роботи над розробкою Принципів та галузевих брифів.

2018

04
2019

КВІТЕНЬ 2019

Запущено
платформу
для публічних
консультацій з

метою отримання
думки громадськості
щодо Принципів.

пропонує «Принципи Торонто» як внесок
у порядок денний реформ Уряду України.

Як підтримати «Принципи Торонто»
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ТРАВЕНЬ 2019

Регіональні консультації з представниками

громадянського суспільства, органів місцевого
самоврядування, державних органів
влади та академічної спільноти у
Харкові, Одесі та Львові; консолідація
100+ рекомендацій громадськості
та експертної спільноти.
2019

05
2019

22 ТРАВНЯ 2019 –

Консультації на
національному рівні

під час Форуму РПР, у
якому взяли участь 250+ громадських
експертів, народні депутати, представники Уряду та органів місцевого
самоврядування, державні службовці.

• Ви можете підписати документ «Принципи Торонто» на веб-сайті РПР: https://rpr.org.ua
• Ви можете поширити інформацію про «Принципи Торонто» в соціальних мережах.
• Ви можете заохочувати залучення громадянського суспільства та громадян до врядування;
зокрема через участь у платформах консолідації громадянського суспільства, таких як «Принципи Торонто».

