Річний звіт за 2020 рік
Громадська організація «ЧЕСНІСТЬ, ПОРЯДОК, ЗАКОН» була створена у серпні 2016 року.
Вона є місцевою, добровільною, некомерційною, неприбутковою організацією, створеною
громадянами України з метою задоволення та захисту своїх соціальних, культурних та інших
законних інтересів, консолідації зусиль членів організації, спрямованої на захист своїх
спільних інтересів.
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
Основною метою діяльності Організації є:
- сприяння задоволенню та захисту законних інтересів громадян, інтересів держави і
народу України;
- сприяння реалізації конституційних прав і свобод членів Організації; сприяння розбудові
в Україні чесного суспільства, справедливого порядку і сильної суверенної
демократичної держави;
Основні напрями діяльності Організації:
- сприяння проведенню ідейно-виховної роботи щодо виховання у громадян України
почуття любові до Батьківщини, вірності народу і державі, формування патріотичної
позиції у ставленні до подій суспільного життя, свідомої непримиренності до корупції,
казнокрадства, свавілля, демагогії і непрофесіоналізму у державному управлінні,
стимулювання їх активної особистої участі у громадській діяльності для досягнення мети
і виконання завдань Організації;
- сприяння розвитку та реалізації громадянської свідомості, що ґрунтується на
національних інтересах держави та загальнолюдських цінностях;
- конструктивна співпраця з державними структурами, органами місцевого
самоврядування, територіальними громадами, іншими об’єднаннями громадян для
розбудови в Україні чесного суспільства, справедливого порядку і сильної суверенної
демократичної держави;
- сприяння організації ефективної системи громадського контролю для попередження,
виявлення та викорінення корупції, казнокрадства, свавілля, демагогії і
непрофесіоналізму у державному управлінні;
- сприяння здійсненню економічних, правових та політичних реформ для створення в
Україні стабільної політичної системи та ефективної економіки;
- сприяння проведенню в Україні справедливої та ефективної соціальної політики;
- сприяння розвитку національної культури, науки, освіти, спорту;
- сприяння підвищенню міжнародного авторитету України;
- представлення й захист законних інтересів своїх членів та громадян, що
поділяють і підтримують програмні засади Організації, в органах державної влади, органах
місцевого самоврядування, судах, установах та організаціях;
- об’єднання з метою обміну професійним досвідом науковців та осіб, які здійснюють
дослідження в галузі права, та суміжних галузях знань;
- розробка пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства України в
частині запобігання та боротьби з корупцією;
-

здійснення порівняльного аналізу антикорупційних заходів та законів іноземних країн,
узагальнення світового досвіду у практичній та теоретичній сферах в боротьбі з
корупцією, у т. ч. міжнародного досвіду з метою використання існуючого позитивного
досвіду та гармонізації національного законодавства;

-

-

здійснення порівняльного аналізу антикорупційних заходів та законів іноземних
країн, узагальнення світового досвіду у практичній та теоретичній сферах в боротьбі
з корупцією, у т. ч. міжнародного досвіду з метою використання існуючого
позитивного досвіду та гармонізації національного законодавства;
створення умов для найбільш сприятливої комунікації між членами Організації, а
також представниками міжнародних громадських організацій з метою розвитку
наукових зв’язків, обміну інформацією та професійним досвідом;
співпраця з представниками інших громадських організацій, органами державної
влади та місцевого самоврядування, громадськими та державними діячами з метою
використання цих пропозицій в процесі законотворчості;
видавнича діяльність.
ГО «Чесність, порядок, закон» тісно співпрацює:

-

-

з юридичним факультетом Харківського національного університету імені В.Н.
Каразіна за напрямками, пов’язаними з обміном професійним досвідом науковців,
розробкою пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства;
з Національною асамблеєю осіб з інвалідністю, Громадською організацією
«Харківська обласна організація Всеукраїнської організації союз осіб з інвалідністю
України» за напрямками, пов’язаними зі сприянням проведенню в Україні
справедливої та ефективної соціальної політики, можливістю реалізації прав осіб з
інвалідністю;
з Радою адвокатів Харківської області та з іншими громадськими організаціями - з
питань правозахисної діяльності.
Очолює Громадську організацію Голова правління, який обирається
Загальними зборами членів організації.

Протягом 2020 року ГО «Чесність, порядок, закон» було отримано грошові кошти у
сумі 270 тис. грн. у вигляді безповоротної фінансової допомоги, які були витрачені
на статутні цілі.

