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налагодити широкий суспільний діалог для з абезпечення дієвого зворотного
зв’язку «громадськість – влада» у цій сфері.
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THE ROLE OF THE SPHERE OF SOCIAL SERVICES IN REALIZATION
OF THE MODERN PARADIGM OF THE SUSTAINA BLE DEVELOPMENT

Аналізується роль соціальних послуг у процесах утвердження в суспільстві сучасної
парадигми сталого розвитку, досліджуються механізми суспільного залучення громадськості
до вирішення екологічних проблем.
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The role of the social services in statement processes in a society of a modern paradigm of a
sustainable development is analyzed , mechanisms of inclusion of the public to the decision of
environmental problems are investigated.
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими
науковими та практичними завданнями. Метою сталого розвитку є
поліпшення якості людського життя відпов ідно до можливостей екологічних
систем за умови недопущення погіршення їхнього стану та негативних
наслідків природокористування для життєдіяльності наступних поколінь.
Звідси випливає два основні стратегічні завдання управління сферою
соціальних послуг: по-перше, забезпечення доступності та якості суспільних

© Я. В. Остафійчук, І. Й. Кавецький, 2012

http://freedomhouse.org.ua/analitycs


Економіка природокористування і о хорони довкілля

151

благ, спрямованих на задоволення фізичних й інтелектуально -духовних потреб
громадян (охорона здоров’я, освіта, культура)  доповнюючи їхній зміст
екологічною компонентою шляхом сприяння розвиткові інстит утів освіти в
інтересах сталого розвитку ( Education for Sustainable Development ),
екологічного виховання і культури; по-друге, формування соціального капіталу
та ефективних механізмів суспільного залучення громадян, різних соціальних
груп населення і місцевих громад, неурядових організацій до визначення
базових цінностей сталого розвитку, обговорення та прийняття управлінських
рішень з питань використання обмежених природних ресурсів, а також
контролю за їхнім виконанням.

Названі проблеми мають важливе нау кове та практичне значення.
Питання гуманізації й екологізації суспільних відносин, запровадження дієвих
механізмів суспільного залучення актуальні в контексті розроб лення концепції і
стратегії переходу України до сталого розвитку, інших програмних докумен тів
у рамках підготовки країни до саміту «Ріо+20».

Аналіз останніх досліджень, в яких започатковано вирішення
проблем. В останні роки з’явилася низка досліджень, присвячених
перспективам розвитку національної освітньої системи і екологічної культури в
контексті парадигми сталого розвитку (публікації Г. Бачинського,
В. Боголюбова, В. Крисаченка, К. Левківського, Н. Пустовіт, О. Салтовського,
О. Чигрин та ін.), де розкривається понятійно -категоріальний апарат та
аналізуються основні завдання державної освітн ьої й культурної політики.
Менш вивченою є тематика залучення громадськості до вирішення проблем
сталого розвитку. В наявних дослідженнях [ 1, 2] основна увага акцентується на
проблемах соціального захисту та політичної активності громадян, водночас не
розглядаються питання екологічного відторгнення.

Мета статті – дослідити роль соціальних послуг та визначити
механізми суспільного залучення громадськості до вирішення проблем
забезпечення екологозбалансованого сталого розвитку.

Виклад основного матеріалу до слідження з повним обґрунтуванням
отриманих наукових результатів. Соціальні послуги покликані задовольняти
різноманітні особисті та суспільні потреби людей  і створювати при цьому
позитивні зовнішні соціальні ефекти, значення яких не завжди усвідомлюється
окремим споживачем. До соціальних відносяться послуги соціального
страхування, охорони здоров’я та соціальної допомоги, послуги у сфері освіти і
культури, житлового та комунального господарства. Так, доступ до якісних
освітніх послуг є передумовою і водночас пріоритетним засобом досягнення
сталого розвитку. Згідно з «Порядком денним на ХХІ століття», просвіту,
включаючи формальну освіту, підвищення інформованості населення та
професійну підготовку, слід визнати як процесу, за допомогою якого людина і
суспільство можуть сповна розкрити свій потенціал. Зміст екологічної освіти й
виховання спрямований на формування особистості з і світоглядною
установкою на дотримання норм екологічно грамотної поведінки, захист
власного здоров’я та навколишнього природного середо вища [3]. В
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остаточному підсумку в суспільстві відбувається становлення інституту
екологічної культури як практики певних дій, технологій освоєння людиною
природи, які забезпечують принаймні стійку рівновагу в системі «людина –
довкілля».

В останні два десятиліття у світі відбувається швидке урізноманітнення
номенклатури послуг. Згідно з розширеним підходом до дослідження сутності
сфери соціальної послуги [4, с. 175–177], однією з її характеристик у
постіндустріальному суспільстві є комунікативна й інформа ційна складові –
вагомі стратифікуючі чинники соціуму. Це, наприклад, соціальне
іміджмейкерство, яке дає змогу змінити соціальний статус, сформувати
громадське відношення до конкретної особи, поліпшити її взаєм овідносини з
іншими людьми. Актуальним є питан ня громадського інформування,
пропаганди та роз’яснення нових принципів організації надання послуг. Цей
аспект важливий і з позиції підвищення вкладу сфери соціальних послуг у
забезпечення реалізації концепції сталого розвитку. Відсутність
поінформованості є суттєвою перешкодою на шляху суспільного залучення
громадськості та консолідації зусиль різних сторін на вирішенні соціальних й
екологічних проблем у їхньому взаємозв’язку.

Проблема суспільного залучення нині активно обговорюється у
зарубіжних і вітчизняних публікаціях. У Національній доповіді про людський
розвиток «Україна: на шляху до соціального залучення » розглядаються поняття
соціальне відторгнення  та соціальне залучення. Соціальне відторгнення ― це
процес, за якого окремі групи населення або окрем і люди не мають змоги
повною мірою брати участь у суспільному житті внаслідок своєї бідності,
відсутності базових знань і можливостей  або в результаті дискримінації. Звідси
соціальне (суспільне) залучення «є процесом, що забезпечує для тих, хто має
ризик соціального відторгнення, можливості та ресурси, необхідні для того,
щоб повною мірою брати участь в економічному, соціальному та культурному
житті, досягти рівня життя та добробуту, що відповідають нормальним
стандартам у суспільстві, в якому вони живуть. Соціальне залучення забезпечує
людям більш широкі можливості для участі у процесі прийняття рішень, що
впливають на їх життя, та доступ до основних прав » [1, с. 29].

Компонентами механізму суспільного залучення в контексті
екологозбалансованого сталого ро звитку є: всебічне інформування
громадськості про ініціативи органів влади, спрямовані на впровадження
принципів сталого розвитку, зміст відповідних програм, проектів, планів;
моніторинг думок громадян про сприйняття ними цілей і завдань політики
сталого розвитку, їхні пріоритети у використанні природних ресурсів;
залучення широкої громадськості до прийняття та реалізації відповідних
рішень; підтримка некомерційних  неурядових організацій (рис. ).

Україна ратифікувала Конвенцію про доступ до інформації, учас ть
громадськості у процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань,
що стосуються довкілля [5]. Сторони конвенції, посилаючись на Х Ріо-де-
Жанейрську декларацію про навколишнє середовище і розвиток, визнали право
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кожного жити в безпечному навколи шньому середовищі та обов’язок
індивідуально і спільно з іншими захищати й покращувати його; урахували, що
для цього громадяни повинні мати доступ до інформації, право брати участь у
процесі ухвалення відповідних рішень.

Рис. Механізми суспільного залучення громадськості до реалізації сталого
розвитку

Отже, національна інформаційна політика повинна передбачати:
розроблення та впровадження ефективного механізму налагодження
комунікацій із громадськістю; надання в повному обсязі інформації про
діяльність з реалізації сталого розвитку, за винятком тієї, яка згідно із
законодавством становить державну таємницю; проведення роз’яснювальної
роботи щодо доцільності розроблення нормативно -правових актів у сфері
охорони довкілля та їх прийняття; сприяння висвітленню у засобах масової
інформації досвіду ефективного співробітництва органів влади з
громадськістю. Серед іншого, вона реалізується через регулярний випуск
друкованих матеріалів (офіційних бюлетенів і щорічних звітів, брошур,
листівок), а також використання можливостей радіо і телебачення, електронних
засобів зв’язку для поширення достовірної інформації про екологічну ситуацію
та наукові прогнози розвитку подій, про загрози, пов’язані зі споживацьким
ставленням до довкілля, про аль тернативні стратегії використання наявних
ресурсів, можливості залучення бюджетних і донорських коштів для
започаткування проектів так званої зеленої економіки тощо.

Процес суспільного діалогу та вироблення спільних позицій з питань
екологозбалансованого сталого розвитку реалізується за допомогою
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консультацій із громадськістю, громадської експертизи, обговорень і слухань,
круглих столів, неформальних зустрічей, референдумів. Існує необхідність
посилення ролі спеціальних дорадчих органів громадського контро лю при
виконавчій владі (громадських рад) на різних адміністративно -територіальних
рівнях.

Згідно з міжнародною практикою, роль загальнонаціонального органу з
вироблення стратегії сталого розвитку країни та консолідації зусиль усіх
секторів суспільства (держави, бізнесу і громадськості) для її практичного
впровадження має виконувати Національна рада (комісія) зі сталого розвитку.
В Україні постановою Кабінету Міністрів України № 997 від 16 вересня 2009 р.
утворено Національну раду зі сталого розвитку Украї ни як консультативно-
дорадчий орган при Кабінеті Міністрів України. Водночас ключові принципи
сталого розвитку повинні знайти відображення й у стратегіях розвитку регіонів
України, що вказує на доцільність формування громадських рад з питань
сталого розвитку при обласних державних адміністраціях і муніципалітетах.

Дорадчі органи є однією з найактивніших форм суспільного залучення
громадян, яка потребує від учасників певних навиків роботи. Їх нє формування
можливе шляхом проведення на базі спеціалізованих ка федр чи факультетів
вищих навчальних закладів відповідних тренінгів  або ж покладання таких
функцій на профільні неурядові організації.

Прийняттю рішень, які можуть вплинути на стан довкілля, має передувати
їх обов’язкове публічне обговорення. Громадське с лухання є найбільш
формалізованим і структурованим механізмом моніторингу громадської позиції
з конкретних проблем сталого розвитку. Воно передбачає: інформування
громадськості про початок розгляду проекту рішення та можливість узяти в
ньому участь; забезпечення доступу до проекту рішення, документів, на підставі
яких приймається таке рішення, та іншої необхідної інформації; надання
можливості подавати пропозиції (зауваження) для врахування під час прийняття
рішення, обов’язковий розгляд поданих пропозицій;  інформування про
врахування чи відхилення пропозицій (зауважень) із зазначенням підстави;
забезпечення ознайомлення громадськості з прийнятим рішенням.

Першочерговим завданням є приведення вітчизняного законодавства у
відповідність до положень Оргуської конвенції. Так, Законом України «Про
регулювання містобудівної діяльності » (2011 р.) фактично відмінено державну
екологічну експертизу та звужено сферу застосування громадських слухань.
Останні мають проводитися лише щодо проектів містобудівної документаці ї
(генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні
плани), а не стосовно конкретних об’єктів, що суперечить узятим Україною
міжнародним зобов’язанням.

Важлива роль у реалізації принципів сталого розвитку відводиться
недержавним некомерційним організаціям (т.зв. третьому сектору економіки).
Їхня діяльність переважно стосується соціальних послуг з обслуговування осіб,
які потрапили в складні життєві обставини. Водночас такі організації надають і
платні послуги за рахунок власної комер ційної діяльності, що виконує функцію
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додаткового джерела доходу для досягнення основної місії. Спектр таких
послуг широкий, проте, як правило, це малоприбуткові ніші, оскільки через
обмеженість ресурсів некомерційні організації не в змозі конкурувати з
бізнесом.

У сфері охорони навколишнього середовища потенціал третього сектору є
доволі потужним. Некомерційні організації здатні: проводити незалежний
моніторинг стану водних, земельних ресурсів, атмосферного повітря і природно -
заповідних територій; організовувати акції, спрямовані на збереження і захист
лісів, боротьбу із втратами біологічного та ландшафтного різноманіття, розвиток
екомережі; мобілізовувати громадськість для реагування на надзвичайні
екологічні ситуації чи загрозу їхнього виникнення; здійснювати інформаційно-
освітні заходи з метою підвищення рівня захисту населення від надзвичайних
ситуацій, техногенних катастроф, стихійних лих, а також інші просвітницькі,
лобістські, креативні, протестні акції, спрямовані на захист довкілля.

Виходячи із закордонного досвіду можна наголошувати на провідній ролі
держави у формуванні неприбуткових структур в Україні, адже можливості їх
створення (передусім у соціогуманітарній та екологічній сферах) на засадах
самоорганізації населення і фінансування з позабюдж етних джерел доволі
обмежені у зв’язку з відсутністю традицій соціального партнерства,
благодійництва (меценатства, спонсорства) та волонтерства. Зважаючи на
важливу роль недержавних некомерційних організацій, стимулювання третього
сектору стає нагальним завданням системи державного управління і
регулювання. Основними механізмами останнього є:

 прямі бюджетні асигнування;
 державні субсидії та гранти для реалізації конкретних програм і

проектів;
 державне замовлення та конкурси на залучення бюджетних коштів;
 економічне стимулювання (податкові, кредитні пільги) недержавних

некомерційних організацій, а також комерційних структур, що беруть участь у
їхньому фінансуванні;

 інформаційне та маркетингове забезпечення діяльності організацій
третього сектору;

 залучення до процесів прийняття управлінських рішень шляхом
формування дорадчих структур (громадських рад, комісій тощо) при
профільних органах державного управління. Такі консультаційні форми
суспільного залучення вже за своїм змістом вносять елемент активного
сприйняття предмета співпраці, надають можливість громадськості висловити
свою думку, а урядовцеві чи посадовій особі місцевого самоврядування – її
вислухати.

На нашу думку, слід запровадити диференційоване регулювання
підприємницької діяльності, здійснювано ї недержавними некомерційними
організаціями, залежно від рівня її відповідності основній місії. В іншому
випадку зростає ймовірність виходу на перший план комерційної активності як
пріоритетної мети та зниження уваги до власне соціальних програм, заради
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яких була створена організація. Можливе рестриктивне (обмежуюче)
регулювання в разі реалізації соціально несхвалюваних комерційних проектів.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином,
категорія сталий розвиток являє собою моральний і етичний  імператив, котрий
повинен ураховувати культурне різноманіття і традиційні знання і значною
мірою імплементується в суспільство саме за посередництва соціальних послуг.

Активне суспільне залучення базується на розумінні того, що громадяни
можуть зробити особистий внесок у процес вирішення життєво важливих для
них проблем. Із цією метою мають використовуватися якнайширші можливості.
Однак саме уряд країни, регіональна та місцева влада повинні стати ініціатором
плану дій, відповідно до якого бізнес -структури, громадянське суспільство,
фізичні особи та групи осіб можуть організовувати свою суспільну діяльність і
розбудовувати багатосторонні партнерські відносини.
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