
Українське  суспільство  конче  потребує
докорінних  змін  в  органах  державної  влади  і
місцевого самоврядування.

Громадськими  активістами  розроблений
Всеукраїнський електронний реєстр «ЗВОРОТНІЙ
ЗВ'ЯЗОК» — це інструмент постійного контролю
громадськості  за  діями  чиновників,  а  також
механізм  мотивації  і  підвищення  ефективності
виконання ними своїх посадових обов’язків.

Система  спрямована  на  накопичення
інформації  про  порушені  права  громадян  і
побудові  на  її  основі  відкритої  статистики,  для
виявлення  системних  помилок  (зловживань)  в
роботі посадових осіб держорганів та установ.

НАША МЕТА: Впровадження універсальної
системи  моніторингу  порушення  прав  людей,
підвищення рівня освіти громадян щодо захисту
своїх  прав  та  законних  інтересів,  підтримка
громадських ініціатив,  що сприяють здійсненню
громадського  контролю  за  діяльністю  органів
державної  влади  та  місцевого  самоврядування,
виявити  системність порушення  прав  через
звернення громадян.

Кожен  бажаючий  відкривши  електронний
реєстр,  може  ознайомитися  з  ефективністю
роботи  органів  влади,  ставленням  конкретних
посадових  осіб  до  поновлення порушених прав
громадян та  дізнатись про практичні  приклади,
за  допомогою  яких  саме  дій  можна  змінити
управління у відповідній сфері.

В  Україні  не  існує  людини,  чиї  права  не
були б порушені. Тому користувачами системи є
насамперед  самі  громадяни  України,  органи
влади  та  їх  посадові  особи,  правозахисні,
громадські, державні та міжнародні організації.

ВАЖЛИВІ  КРОКИ:

1.  Якщо  Ви  зіткнулись  з
порушенням прав та законних
інтересів  напишіть  заяву  до
органу  державної  влади  чи
місцевого самоврядування. 

_____ 4.  Отже,  Ви  звернете  увагу
громадськості на негативне явище в
певній  сфері,  та  маєте  можливість
знайти однодумців, які мають схожі
проблеми.

 
2.  Отримавши  відповідь  від
установи  до  якої  зверталися
сфотографуйте  або  відскануйте
лист.

5.  Відкрита  статистика  на
сайті  відображатиме ключові
проблеми  громадян кожного
міста,  кожної  області  та
країни в цілому.

3.  Зареєструйтеся  на  сайті
http://www.feedback.ua та
додайте  звернення  щодо
порушення Ваших прав.

_____ 6.  Об’єднавшись  навколо  спільних
проблем  ми  зможемо  разом  їх
вирішити та запобігти їхній появі у
майбутньому. РАЗОМ МИ СИЛА!

За  останні  декілька  років  більшість  українців  зрозуміли,  що  міняти  необхідно
систему управління в нашій державі, а не прізвища високопосадовців.  Тому, що яким би
чесним та сумлінним держслужбовець не був, в прогнилій бюрократичній системі зробити
щось на користь Громади дуже складно, а в деяких випадках практично неможливо.

Ти  прагнеш  змінити  життя  на  краще?  В  тебе  є  практичний  досвід,  яким  хочеш
поділитися? Ти зіткнувся з порушенням своїх прав і законних інтересів, та бажаєш знайти
однодумців, яких також хвилює подібна проблема?

Тоді приєднуйся до «Зворотнього зв'язку» – http://www.feedback.ua

РАЗОМ ЗМІНИМО СИСТЕМУ! 



Цінність  системи «Зворотній  зв'язок»
полягає  у  викоріненні  явища  під  назвою
корупція,  шляхом  впровадження  відкритого
інструменту при взаємодії «влади» і суспільства,
зокрема  здійснення  зворотнього  зв'язку  між
державною  владою,  органами  місцевого
самоврядування  та  громадськістю.  Виявлення
корупційних  схем,  запобігання  використанню
посадовими особами своїх владних повноважень
з  метою  отримання  особистої  вигоди  стане
можливим,  за  допомоги  відкритої  статистики
порушених прав громадян України.

Хто вчив фізику пам'ятає закон збереження
маси і енергії, суть якого у наступному: «Якщо в
одному  місці  щось  убуде,  то  в  іншому
обов'язково прибуде. Енергія і маса не зникають,
вони просто трансформуються з  одного  стану в
інший».  Іншими  словами,  якщо  хтось  в  одному
місці починає красти, то в іншому місці ресурсів
починає не вистачати. Між причиною і наслідком
завжди існує взаємозв'язок.

Таким  чином,  за  допомогою  відкритого
електронного реєстру акумулювавши «слідства»,
порушення прав громадян, ми визначимо зв'язок
і  виявимо  причини  проблем,  усунувши  які
зможемо  запобігти  їх  появі  в  майбутньому.
Завжди дешевше і доцільніше профілактичними
засобами  запобігти  виникненню  певних
проблем, ніж потім усувати їхні наслідки.

Якщо  ви  зіткнулися  з  порушенням  своїх
прав  і  законних  інтересів,  бажаєте  знайти
однодумців,  яких  також  хвилює  подібна
проблема,  звертайтеся  до  Всеукраїнського
електронного реєстру «Зворотній зв'язок».

Координатори:

 (вкажіть  контактну  інформацію)

           

 Social system «Feedback»
info@feedback.ua

   Всеукраїнський електронний реєстр
   порушених прав громадян

   «ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК»

           

   Social system «Feedback»
  http://www.feedback.ua


