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ПЕРЕДМОВА 

 
Забезпечення демократичних перетворень в Україні, удосконалення 

системи державного управління, наближення його до реальних потреб 
громадян, запровадження європейських принципів урядування, 
підвищення якості управлінських послуг, що надаються органами влади, 
вимагає наявності розвинутого громадянського суспільства. Основою 

громадянського суспільства є відповідні інститути, до яких належать 
громадські організації, політичні партії, професійні спілки тощо. Разом з 
тим лише наявність інститутів громадянського суспільства не ґарантує 
існування громадянського суспільства. Необхідною умовою для існування 
останнього є створення ефективних та результативних механізмів 

взаємодії з органами влади, які б не лише декларували можливість участі 

громадськості у виробленні та реалізації державної та місцевої політики, а 
також забезпечували б урахування громадської думки та відповідність 
діяльності органів влади очікуванням громадськості. 

Мета написання даного практичного посібника – інформування 
студентів, учнів та слухачів, підвищення їх кваліфікації і розвитку їх 
спроможності впливати на діяльність та рішення органів влади, знати і 

захищати свої права. 
Це видання дозволять дати представникам інститутів громадянського 

суспільства й усім зацікавленим особам необхідні знання та навички для 
ведення дійового діалогу з представниками органів влади різних рівнів.  

Автори із вдячністю візьмуть до уваги всі відгуки представників 
інститутів громадянського суспільства, державних службовців, посадових 

осіб місцевого самоврядування і науковців щодо структури й змісту 
викладеного матеріалу. 
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ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО 

 
Проблема громадянського суспільства надзвичайно актуальна й 

складна. Саме життя поставило її в центр уваги вітчизняних та зарубіжних 
дослідників у галузі державного управління, політологів, істориків, 
правознавців, соціологів, економістів, філософів,  представників численних 
громадських об'єднань. Досвід останніх десятиріч незалежності України 

переконливо засвідчив, що ефективна робота політичної системи, 
нормальне функціонування економіки, добробут громадян можливі  тільки 
за умови залучення громадської ініціативи до всіх без винятку сфер життя.  

Громадянське суспільство - це суспільство громадян. Але суспільство 
особливого роду, розглянуте в аспекті реалізації людиною себе як 

громадянина. А громадянин, як відомо, - це член політичного 

співтовариства або держави, що володіє чіткими правами й обов'язками, 
що накладаються цим членством. Це людина, яка добровільно взяла на 
себе функцію політика. Проте на відміну від професійного політика 
громадянин - політик не за посадою, а за розумінням свого громадянського 
(або суспільного) обов'язку. 

Громадянське суспільство - це суспільство людей, які володіють 

повнотою прав та обов'язків громадян стосовно державий повнотою прав 
та обов'язків держави стосовно громадян. Таким є об'єктивний зміст 
громадянського суспільства. Але є й суб'єктивна складова, яку визначає 
діяльність соціальних груп, рухів і громадян. 

Поняття «громадянське суспільство» дедалі частіше вживають у 
повсякденному житті. Важливим для розуміння сутності громадянського 

суспільства є визначення цього поняття. У своїй еволюції поняття 
«громадянське суспільство» пройшло певні історичні етапи, адже цей 
термін вперше був використаний античними філософами для пояснення 
суспільних відносин, що склались у Стародавній Греції та Римі. Для 
сьогодення характерно використання останніх досягнень науки. Поняття 
«громадянське суспільство» зазвичай використовують в зіставлені з 

поняттям «держава». Ці два поняття відображають різні аспекти 
життєдіяльності суспільства, які протистоять один одному. Найбільш 

розповсюдженим є таке визначення: «громадянське суспільство - це 
сукупність структур, за допомогою яких будь-яка людина розпочинає 
суспільно значимі дії без участі держави». 

Інший підхід до визначення що громадянське суспільство - це не 

сукупність ізольованих індивідів, а комплекс соціальних відносин, 
система суспільних інтересів (економічних, соціально-політичних, 
релігійних, духовних, сімейних, культурних та інших) та потреб членів 
суспільства. Іншими словами - це сфера самовиявлення вільних 
громадян і добровільно сформованих асоціацій та організацій, 
обмежених відповідними законами від безпосереднього втручання та 

довічної регламентації діяльності громадян і організацій з боку 

державної влади. 
На сьогодні поняття «громадянське суспільство» використовується 

як в широкому, так і у вузькому значеннях. У широкому розумінні 
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громадянське суспільство - це є соціальні структури і відносини, які 

безпосередньо не регулюються державою, а у вузькому розумінні - це 
суспільство на певному етапі свого історичного розвитку, коли воно 
виступає соціально-економічною основою розвитку своєї держави. 

Сучасне розуміння громадянського суспільства трактується як 
сукупність громадських інститутів, які сформовані на добровільній 
основі, функціонують у межах діючого законодавства, за допомогою 

яких громадяни вільно реалізують свої права і свободи. 
Власне, під громадянським суспільством найчастіше розуміють 

незалежну від держави особливу сферу громадського життя, що 
складається з різних соціальних груп, рухів, об'єднань, культурних, 
національних, територіальних та інших угруповань і є формою вираження 

різноманітних інтересів особистості. 

Основні ознаки ГС складають: 
¨ Громадянська соціалізація індивідів, які розвиваються як 

особистості, як громадяни, що усвідомлюють свої потреби, інтереси, 
сприймають норми і цінності. Носієм ГС є, насамперед, особистість, що 
знаходить соціальну й цивільну активність. 

¨ Права людини, що виступають основою ГС та визначають поле її 

можливостей. 
¨ Самоуправлінська діяльність громадян, певною мірою не залежна від 

держави. 
¨ Демократична правова держава, що виражає і захищає права 

людини. 
¨ Тісний зв'язок ГС з "відкритим суспільством", головною ознакою 

якого, згідно з К.Поппером, є те, що в ньому "індивідууми змушені 
приймати власні рішення". 

¨ Реалізація волі людей громадськими засобами, обмеження 
незаконних зазіхань на їх волевиявлення з боку чиновницького апарату 
держави. 

 

громадянське суспільство відображає певний цивілізаційний розвиток 
суспільства і його можна розглядати через призму відносин між 

громадянами, які мають різний вимір: соціально-демографічний, 
політичний, економічний, конфесійний тощо. 

До основних ознак громадянського суспільства належить : 
• незалежність інститутів громадянського суспільства від держави; 

• забезпечення прав і свобод індивіда; 
• розвиток демократичних процесів; 
• вільні ринкові відносини; 
• сильний середній клас; 
• свобода слова і засобів масової інформації. 
• максимальна свобода особистості, її розвиток і самореалізація. 

Якщо розглядати громадянське суспільство з позицій системного 

підходу то його можна охарактеризувати як складну багаторівневу систему 
невладних зв’язків і структур.  Вона включає: 1) всю сукупність 
міжособових відносин, які розвиваються поза кордонами і без втручання 
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держави; 2) розгалужену систему незалежних від держави суспільних 

інститутів, що реалізовують повсякденні індивідуальні і колективні потреби 
Структурно ГС являє собою багатопланове, багатоаспектне явище. 

Воно включає матеріально-речову, інституціональну, комунікативну, 
організаційну, ціннісну, нормативну і суб'єктну підсистеми, що ще 
недостатньо розвинуті й характеризуються широким спектром проблем. 

Громадські організації вже давно привертають до себе увагу 

науковців, про що свідчить велика кількість публікацій з даної теми. Для 
аналізу цієї джерельної бази автор застосовує проблемно-хронологічний 
підхід, який дозволяє розглядати її в контексті суспільно-політичних та 
економічних змін, що відбувалися. 

У СРСР існувало широке коло неурядових організацій, щодо яких 

уживався термін «масові організації» або «громадські організації». Їм 

відводилася важлива роль у системі ідеологічно-пропагандистського 
забезпечення суспільного життя країни. Громадським організаціям (ГО) у 
Радянському Союзі присвячена значна кількість літератури. Ці видання 
можуть бути поділені на групи за трьома історичними періодами, які тісно 
пов’язані з політичною історією СРСР. 

Перший період – друга пол. 50-х – перша пол. 60-х рр. – хрущовська 

«відлига», під час якої стався «вибух» цікавості до громадських організацій і 
виникла необхідність осмислити дане явища. Потрібно зауважити, що 
оскільки література є відображенням суспільно-політичних процесів, які 
відбуваються в країні, а для її створення необхідний певний час, то вона 

з’являється із значним запізненням. Саме тому в перший період, який 
характеризується особливою увагою до громадських організацій, робіт, 

присвячених даному питанню, вийшло дуже мало, а з’явилися вони вже в 
другому хронологічному періоді. 

Другий період – друга пол. 60-х – перша пол. 80-х рр. – період «застою», 
який характеризувався зменшенням впливу масових організацій на життя 
суспільства, формалізацією їх діяльності. Цей історичний період є досить 
великим, і всю джерельну базу, створену в цей час, можна поділити на три 

групи, відповідно до змісту питань, що розглядалися в цих дослідженнях: 
визначення ГО та їх видів, ролі в суспільстві, відмінності від інших 

добровільних об’єднань; 
конституційно-правові питання існування та діяльності ГО; 
взаємодія ГО з різними елементами суспільства.  
Третій період – з 1985 р. до початку 90-х рр. – перебудова: виникнення 

та бурхливий розвиток громадських формувань нового типу, які отримали 
назву неформальних організацій. Цей період був недовгим, порівняно з 
попередніми, але його важливість, як для формування сучасних 
неурядових організацій, так і створення літературної бази для їх вивчення, 
є безсумнівним. 

Радянська суспільно-політична наука поділяла громадські організації 

на чотири основні види: 1) профспілки; 2) кооперативні об’єднання; 3) 

ВЛКСМ та молодіжні організації; 4) добровільні товариства та союзи. 
Кожному з цих видів організацій був присвячений ряд публікацій, у тому 
числі й наукових. Найбільш популярними були дослідження, які вивчали 
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діяльність профспілок та ВЛКСМ. Наприклад, за підрахунками автора, 

профспілкам було присвячено близько 70 робіт, кооперативним 

об’єднанням – близько 50, а ВЛКСМ – більше 1200 публікацій. 
На початку 60-х рр. у СРСР була зроблена спроба виокремити 

вивчення масових організацій у самостійну наукову галузь, яка отримала 
назву «політико-правової теорії громадських організацій». Передбачалося, 
що вона допоможе побачити в політичній системі країни місце одного з її 
структурних елементів – громадської організації. У роботах цього періоду 

досліджуються загальнотеоретичні аспекти ГО, їх роль та місце в 
радянській системі. У 1961 р. вийшла робота А. Лук’янова та Б. Лазарева 
«Радянська держава та громадські організації», у якій розглядається місце 
держави та громадських організацій у системі радянської демократії. Це 

була одна з перших спроб вивчення ГО як важливого елементу суспільно-
політичної конструкції країни.  

Після розпаду СРСР і створення нових незалежних держав з’являються 
сучасні неурядові організації, зокрема й ті, які займаються дослідженнями 
суспільно значущих проблем. І з цього ж моменту починає формуватися 
присвячена ним літературна база, яка створюється, зазвичай, самими 
членами таких організацій. Це джерело актуальної інформації, але воно є 
важкодоступним навіть для фахівців. Зауважимо, що перший етап 

формування вітчизняної наукової бази з проблем даних інституцій ще не 
завершився.  

Активне, впливове і розвинуте громадянське суспільство є важливим 

елементом будь-якої демократичної держави та відіграє одну з ключових 
ролей у впровадженні нагальних суспільних змін і належного врядування, 
в управлінні державними справами і вирішенні питань місцевого 

значення, розробці і реалізації ефективної державної політики у різних 
сферах, утвердженні відповідальної перед людиною правової держави, 
розв'язанні політичних, соціально-економічних та гуманітарних проблем. 

Як засвідчує досвід демократичних держав, розвиток громадянського 
суспільства за системної державної підтримки дає змогу залучати 
додаткові людські, організаційні, фінансові та технічні ресурси для 

надання соціальних та інших суспільно значущих послуг, сприяння 

процесу децентралізації державного управління і підвищенню його якості, 
а також скоротити державні видатки і запобігти корупційним ризикам. 

Ухвалення Указом Президента України від 26 лютого 2016 р. № 
68/2016 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні» 
Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в 

Україні на 2016-2020 роки (далі – Національна стратегія) зумовлено 
необхідністю формування сприятливого середовища для ролі 
громадянського суспільства, залучення потенціалу його організацій до 
процесів формування та реалізації державної та  регіональної політики, 
вирішення питань місцевого значення, а також приведення національного 
законодавства у сфері розвитку громадянського суспільства у відповідність 

з європейськими стандартами, а також створення належних умов для 
ефективної взаємодії держави, громадянського суспільства та бізнесу за 
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для модернізації України, підвищення добробуту і створення рівних 

можливостей для всіх.   
Варто зазначити, що аналіз розвитку громадянського суспільства саме 

на Дніпропетровщині свідчить про наявність комплексу проблем. Зокрема, 
взаємодія органів державної влади, органів місцевого самоврядування з 
громадськістю залишається малоефективною через недостатню прозорість 
діяльності цих органів та забюрократизовані процедури такої взаємодії, 

низький рівень взаємної довіри. 
Гострою проблемою для області також залишається значна кількість 

політичних партій та громадських організацій, які офіційно зареєстровані, 
проте тимчасово не ведуть публічної діяльності. Низький рівень їх 
активності спричинений не тільки внутрішніми чинниками, а й 

недостатніми умовами для повноцінної діяльності. 

Суттєво гальмує розвиток громадянського суспільства також 
недостатня розвиненість громадянської та політичної культури 
представників громадськості, а саме: низький рівень політичної 
грамотності та компетентності основної частини населення; її політична та 
громадянська пасивність, недостатня участь представників громадськості 
у процесі підготовки, обговорення та прийняття управлінських рішень. 

Спостерігаються низький рівень кадрової, фінансової та інституційної 
спроможності ІГС. 

Зазначені аспекти та проблема недостатнього розвитку 
громадянського суспільства у Дніпропетровській області можуть бути 

розв’язані завдяки реалізації Програми сприяння розвитку громадянського 
суспільства у Дніпропетровській області на 2017-2020 роки, що була 

затверджена на виконання указу Президента в грудні 2016 року рішенням 
Дніпропетровської обласної ради. Основними завданнями Програми є: 
залучення громадськості до процесів формування та реалізації державної 
політики, реалізація у діяльності органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування області принципів відкритості, прозорості і 
публічності, тощо. 

В Україні право створення громадських організацій визначено у 
Законі України «Про громадські об'єднання», який визначає правові та 

організаційні засади реалізації права на свободу об'єднання, 
гарантованого Конституцією України та міжнародними договорами 
України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, 
порядок утворення, реєстрації, діяльності та припинення громадських 

об'єднань. 
Дія цього Закону України «Про громадські об'єднання» поширюється 

на суспільні відносини у сфері утворення, реєстрації, діяльності та 
припинення громадських об'єднань в Україні. Однак, не поширюється на 
суспільні відносини у сфері утворення, реєстрації, діяльності та 
припинення: 

1) політичних партій; 

2) релігійних організацій; 
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3) непідприємницьких товариств, що утворюються актами органів 

державної влади, інших державних органів, органів влади Автономної 
Республіки Крим, органів місцевого самоврядування; 

4) асоціацій органів місцевого самоврядування та їх добровільних 
об'єднань; 

5) саморегулівних організацій, організацій, які здійснюють професійне 
самоврядування; 

6) непідприємницьких товариств (які не є громадськими 
об'єднаннями), утворених на підставі інших законів. 

Відповідно до зазначеного закону неурядові організації інших держав, 
міжнародні неурядові організації (іноземні неурядові організації) діють на 
території України відповідно до цього та інших законів України, 

міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана 

Верховною Радою України. 
У законі визначено, що громадське об'єднання - це добровільне 

об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для 
здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема 
економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів. 
Громадське об'єднання за організаційно-правовою формою утворюється як 

громадська організація або громадська спілка. 
Громадська організація - це громадське об'єднання, засновниками та 

членами (учасниками) якого є фізичні особи. 
Громадська спілка - це громадське об'єднання, засновниками якого є 

юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути 
юридичні особи приватного права та фізичні особи. 

Громадське об'єднання може здійснювати діяльність зі статусом 
юридичної особи або без такого статусу. Громадське об'єднання зі статусом 
юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою 
якого не є одержання прибутку. 

У законі також визначено принципи утворення і діяльності 
громадських об'єднань: 

1. Громадські об'єднання утворюються і діють на принципах: 
1) добровільності; 

2) самоврядності; 
3) вільного вибору території діяльності; 
4) рівності перед законом; 
5) відсутності майнового інтересу їх членів (учасників); 

6) прозорості, відкритості та публічності. 
Добровільність передбачає право особи на вільну участь або неучасть у 

громадському об'єднанні, у тому числі в його утворенні, вступі в таке 
об'єднання або припиненні членства (участі) в ньому. 

Самоврядність передбачає право членів (учасників) громадського 
об'єднання самостійно здійснювати управління діяльністю громадського 

об'єднання відповідно до його мети (цілей), визначати напрями діяльності, 

а також невтручання органів державної влади, інших державних органів, 
органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого 
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самоврядування в діяльність громадського об'єднання, крім випадків, 

визначених законом. 
Вільний вибір території діяльності передбачає право громадських 

об'єднань самостійно визначати територію своєї діяльності, крім випадків, 
визначених законом. 

Рівність перед законом передбачає, що громадські об'єднання є 
рівними у своїх правах та обов'язках відповідно до закону з урахуванням 

організаційно-правової форми, виду та/або статусу такого об'єднання. 
Відсутність майнового інтересу передбачає, що члени (учасники) 

громадського об'єднання не мають права на частку майна громадського 
об'єднання та не відповідають за його зобов'язаннями. Доходи або майно 
(активи) громадського об'єднання не підлягають розподілу між його 

членами (учасниками) і не можуть використовуватися для вигоди будь-

якого окремого члена (учасника) громадського об'єднання, його посадових 
осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи). 

Прозорість, відкритість передбачає право всіх членів (учасників) 
громадського об'єднання мати вільний доступ до інформації про його 
діяльність, у тому числі про прийняті громадським об'єднанням рішення та 
здійснені заходи, а також обов'язок громадського об'єднання 

забезпечувати такий доступ. Публічність означає, що громадські 
об'єднання інформують громадськість про свої мету (цілі) та діяльність. 

Встановлені також обмеження щодо утворення і діяльності 
громадських об'єднань. Утворення і діяльність громадських об'єднань, мета 

(цілі) або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну 
конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і 

територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення 
державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання 
міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи 
людини, здоров'я населення, пропаганду комуністичного та/або націонал-
соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки, 
забороняються. 

Також громадські об'єднання не можуть мати воєнізованих 
формувань. Громадським об'єднанням не можуть надаватися владні 

повноваження, крім випадків, передбачених законом. 
Інші обмеження права на свободу об'єднання, у тому числі на 

утворення і діяльність громадських об'єднань, можуть бути встановлені 
виключно законом в інтересах національної безпеки та громадського 

порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших 
людей. 

У ст.5 закону взначені гарантії права на свободу об'єднання, 
відповідно: 

– ніхто не може бути примушений до вступу у будь-яке громадське 
об'єднання. Належність чи неналежність до громадського об'єднання не 

може бути підставою для обмеження прав і свобод особи або для надання 

їй органами державної влади, іншими державними органами, органами 
влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування 
будь-яких пільг і переваг. 
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– кожна особа має право добровільно у будь-який час припинити 

членство (участь) у громадському об’єднанні шляхом подання заяви до 
відповідних статутних органів громадського об’єднання. Членство в 
громадському об’єднанні припиняється з дня подання такої заяви та не 
потребує додаткових рішень. З того самого дня припиняється перебування 
члена громадського об’єднання на будь-яких виборних посадах у 
громадському об’єднанні. 

Вимога про зазначення відомостей щодо членства (участі) особи у 
громадському об'єднанні, якщо така вимога не пов'язана з реалізацією 
особою своїх прав як особи, яка має право представляти громадське 
об'єднання, або члена (учасника) громадського об'єднання, не 
допускається, крім випадків, визначених законом. 

Чинним законодавством передбачена можливість спільної реалізації 

громадськими об'єднаннями своєї мети (цілей): громадські об'єднання 
мають право реалізовувати свою мету (цілі) шляхом укладення між собою 
на добровільних засадах угод про співробітництво та/або взаємодопомогу, 
утворення відповідно до цього Закону громадських спілок, а також в 
інший спосіб, не заборонений законом. 

Громадські об'єднання можуть здійснювати співробітництво з 

іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими 
організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів 
України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 

Засновниками громадської організації можуть бути громадяни 

України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на 
законних підставах, які досягли 18 років, а молодіжної та дитячої 

громадської організації - 14 років. Засновниками громадської спілки 
можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські 
об'єднання зі статусом юридичної особи. Засновниками громадської спілки 
не можуть бути політичні партії, а також юридичні особи, щодо яких 
прийнято рішення щодо їх припинення або які перебувають у процесі 
припинення. Кількість засновників громадського об'єднання не може бути 

меншою, ніж дві особи. 
Засновниками громадської спілки не можуть бути юридичні особи 

приватного права, єдиним засновником яких є одна і та сама особа. 
Засновником громадської спілки не може бути юридична особа приватного 
права, якщо засновник (власник істотної участі) цієї юридичної особи 
внесений до переліку осіб, пов'язаних зі здійсненням терористичної 

діяльності, або щодо яких застосовано міжнародні санкції. Засновником 
громадської організації не може бути особа, яку визнано судом 
недієздатною. 

Важливо, що повноваження засновника громадського об’єднання 
закінчуються після державної реєстрації громадського об’єднання в 
установленому законом порядку. 
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Варто зазначити, що важливість окресленої тематики 

усвідомлюється в Україні не лише представниками наукової 
громадськості та експертного середовища. Національний інститут 
стратегічних досліджень (далі - НІСД)       10 листопада  2017 р.  в 
рамках проекту USAID «Громадяни в дії», який реалізується  Українським 

незалежним центром політичних досліджень (далі – УНЦПД)  провів 
засідання круглого столу з питань розвитку громадянського суспільства, 
пріоритетів та завдань державно-громадської взаємодії з презентацією 
доповіді «Національна стратегія сприяння розвитку громадянського 
суспільства в Україні: як організувати ефективну реалізацію Стратегії на 

регіональному рівні» підготовленої на виконання Указу Президента 

України «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні» 
від 26 лютого 2016 р.  № 68/2016. Участь у заході взяли представники 
міжнародних організацій, органів державної влади, провідних наукових 
установ та аналітичних центрів України, громадських об’єднань, засобів 
масової інформації. 

В раніше оприлюднених  аналітичних доповідях  НІСД «Про стан 

розвитку громадянського суспільства в Україні» (2012 рік), «Про стан 
розвитку громадянського суспільства в Україні: загальні тенденції, 
регіональні особливості» (2014 рік) та «Розвиток громадянського 
суспільства в Україні» (2015 рік)  розглядаються процеси 

інституціонального розвитку громадянського суспільства, стан 
формування та впровадження різних форм взаємодії органів державної 

влади з організаціями громадянського суспільства, подається загальна 
характеристика громадського сектора, досліджуються суспільні 
ініціативи, форми і практики самоорганізації громадян. Автори цих 
доповідей (В. Яблонський, О. Корнієвський, П. Вознюк, Д. Горєлов, Ю. 
Опалько, Г Палій, А. Єрмолаєв, М. Розумний) зосередили свою увагу, в 
тому числі, на визначенні стратегічних пріоритетів і головних завдань 

державної політики у сфері розвитку громадянського суспільства, оцінці 
політико-правового середовища у цій сфері, формулюванні пріоритетних 

завдань удосконалення нормативно-правової бази функціонування 
об’єднань громадян, виробленні кроків, спрямованих на досягнення 
належного рівня взаємодії органів державної влади та громадськості для 
ефективної реалізації державної політики, здійснення дієвого 

громадського контролю, впровадження реформ. 
В аналітичній доповіді «Розвиток громадянського суспільства 

України в умовах внутрішніх і зовнішніх викликів» (2016 рік) експерти 
НІСД, крім зазначених вище питань, проаналізували також основні 
тенденції та проблеми взаємодії органів державної влади і громадських 
об’єднань в умовах системного реформування в Україні та протидії 

зовнішній агресії, обґрунтували важливість Національної стратегії 

сприяння розвитку громадянського суспільства для поліпшення його 
політико-правового середовища, розглянули основні проблеми участі 
громадськості у місцевому самоврядуванні. 
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Протягом останніх років найбільш вагомими є окремі статті і 

публікації експертів неурядових дослідних та громадських організацій, 
колективні праці, підготовлені УНЦПД. Співавторами цих публікацій 
виступили: М. Лациба та А. Красносільська (УНЦПД), А. Волошина 
(Творче об’єднання «ТОРО», Контактна група Transparency International в 
Україні), О. Хмара (Творче об’єднання «ТОРО»), В. Рубцов (Інститут 
місцевої демократії), Н. Чермошенцева (Громадська організація «Нова 

генерація»), О. Ващук (Інформаційно-правовий центр «Наше право»), В. 
Купрій (Творчий центр ТЦК), В. Тимощук (Центр політико-правових 
реформ), О. Вінніков (Мережа розвитку європейського права) та інші. 

Видана УНЦПД у 2013 році книга «Державна політика сприяння 
розвитку громадянського суспільства», в якій наведено методичні 

рекомендації щодо шляхів і заходів з реалізації Стратегії державної 

політики сприяння розвитку громадянського суспільства, зокрема 
стосовно вдосконалення законодавства на національному та місцевому 
рівнях; забезпечення умов для участі громадськості у формуванні та 
реалізації політики; запровадження консультацій з громадськістю; 
запровадження і популяризації інструментів місцевої демократії; 
здійснення громадського контролю за діяльністю органів влади; 

сприяння проведенню громадських експертиз та роботі консультативно-
дорадчих органів; залучення громадських об’єднань до реалізації 
державної і місцевої політики, надання соціальних послуг та виконання 
заходів цільових програм; підвищення рівня громадянської та правової 

культури; фінансової підтримки громадських об’єднань; розробки та 
реалізації регіональних цільових програм сприяння розвитку 

громадянського суспільства. Крім того, книга містить рекомендації та 
поради з планування і моніторингу діяльності органів виконавчої влади 
щодо реалізації відповідної політики, залучення до цього процесу 
громадських об’єднань, створення і забезпечення роботи структурних 
підрозділів у зв’язках із громадськістю. 

Інша праця УНЦПД під назвою «Як організувати державну політику 

сприяння розвитку громадянського суспільства» містить аналіз розробки 
та реалізації державної політики сприяння розвитку громадянського 

суспільства в країнах Європи ґрунтується на дослідженнях 
Європейського центру некомерційного права.  

Варто зазначити, що книга УНЦПД «Правові умови розвитку 
громадянського суспільства в Україні. Що потрібно зробити?», публікація 

експертів УНЦПД «Розробка регіональних цільових програм сприяння 
розвитку громадянського суспільства», та названі вище публікації 
УНЦПД мають не науковий, а практичний характер та видані за рахунок 
зарубіжних грантів у рамках програми МАТРА посольства Королівства 
Нідерландів в Україні, програми «Громадянське суспільство та належне 
врядування» Міжнародного фонду «Відродження», проекту «Об’єднуємося 

заради реформ (UNITER)» Агентства США з міжнародного розвитку 

(USAID), проекту «Розвиток громадянського суспільства» Програми 
розвитку ООН. 
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Національна стратегія розвитку громадянського суспільства в 

Україні  

 

Громадянське суспільство і його цінності, пріоритети сприяють 
формуванню національних інтересів держави. Тому процес формування 
громадянського суспільства є поступовим. Становлення громадянського 
суспільства в Україні має глибоке історичне коріння. Ще за давніх часів 

функціонують самоврядні місцеві громади - верві та віче, як орган 
прямого народовладдя. З прийняттям християнства розвивається 
самоврядування церковних громад. В середні віки благодійністю та 
наданням соціальних послуг займались церкви. Через відсутність 
системи надання соціальних послуг українські громади, як правило 

сільські, сформували систему груп самодопомоги. У добу Козацької 

держави інтенсивно розвивалися козацьке та місцеве самоврядування. 
Коли Україна була поділена між Польщею та Росією, було сформовано 
національно-визвольний рух. Кінець 19-го та початок 20 століть 
характеризується приватною благодійністю промисловців, які допомогли 
створити систему соціальної підтримки нужденних, а також сприяли 
розвитку освіти, охорони здоров’я та культури. Деякі благодійники 

також підтримували український визвольний рух, який продовжив свою 
діяльність і до радянської епохи.  

За радянських часів участь громадськості в суспільно-політичних 
процесах та надання соціальних послуг суворо контролювалась 

державою, що призвело до створення дисидентського  руху, який  підняв 
велику хвилю боротьби за незалежність України і створив передумови 

для появи української держави в 1991 році.  
Незалежна Україна отримання нове покоління громадських 

організацій, які мали характерні для західного типу ОГС системи 
менеджменту та проектний підхід до діяльності, стимулювались 
міжнародною технічною допомогою. Між тим, багато «старих» 
громадських організацій та благодійних фондів, профспілок, асоціацій і 

об’єднань почали адаптуватися до нових умов, змінюючи свій 
менеджмент та управління. Але завдяки підтримці міжнародних фондів 

та програм було засновано багато організацій громадянського 
суспільства, переважна частина яких діє і до тепер. 

У той час, як ОГС розвивали свої організаційні можливості,  
зменшувалася кількість громадян, які беруть участь у діяльності самих 

організацій. Не дивлячись на появу нових організацій, чисельність 
активних ОГС поступово зменшувалася. Це було пов’язано з 
економічною і соціальною кризою, але головна проблема полягала в тому, 
що після здобуття незалежності країни, чимало ОГС не змогли 
перебудувати свою діяльність у відповідності до вимог часу та надавати 
необхідні послуги, захищати належним чином важливі інтереси 

громадян. Відсутність підтримки та недостатньої уваги з боку органів 

влади теж вплинуло на зменшення кількості ОГС.  
На початку 2000-х економічна ситуація в Україні почала 

покращуватись, що допомогло ОГС розширити базу фінансування та 
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діяльність в сфері правозахисту, демократичних прав і свобод громадян, 

контролю за діями влади, представництва інтересів. Під час виборчих 
компаній 2002 та 2004 років українські ОГС почали набувати 
необхідного досвіду в створенні коаліцій, метою яких була протидія 
адміністративному ресурсу, що масово використовувався на той час.  

Але довіра, яку отримали політичні партії та блоки, що належали до 
Помаранчевої коаліції, була втрачена і очікування на реформи в країні 

залишилися незадоволеними, в тому числі й стосовно сприяння розвитку 
громадянського суспільства, яке опинилось у кризі через пасивність 
населення та втрату громадської довіри до політиків. І знову ОГС не 
змогли знайти себе в новій ситуації. 

У той же час протягом 2004 - 2010 років було прийнято низку 

урядових рішень з питань залучення ОГС до процесу прийняття рішень. 

Зокрема було запроваджено: проведення органами виконавчої влади 
консультацій з громадськістю, створення при таких органах громадських 
рад (2004), сприяння органами виконавчої влади проведенню 
громадської експертизи їх діяльності (2008). Крім того у 2007 році 
Урядом була схвалена Концепція сприяння органами виконавчої влади 
розвитку громадянського суспільства. 

Після перемоги на президентських виборах у 2010 році, на відміну 
від «помаранчевої» влади, «регіонали» прийняли як Стратегію державної 
політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та 
першочергові заходи щодо її реалізації, так і нові закони та підзаконні 

акти, що врегулювали правовий статус ОГС, процедури їх легалізації, 
ведення ними господарської діяльності, звітності тощо. Ці документи 

були розроблені громадськими експертами; затвердження яких відбулося 
в результаті тиску громадськості та не відображало орієнтацію 
тогочасної влади на співпрацю з громадянським суспільством.(USAID 
2014). 

Розробка нової державної Стратегії сприяння розвитку 
громадянського суспільства в Україні (далі - Стратегія) стала 

закономірним результатом реагування Української держави на основні 
тенденції та проблеми його розвитку після Революції Гідності, зростання 

впливу організованої громадськості на різні сфери життєдіяльності. Крім 
того, ухвалення нової Стратегії було об’єктивно зумовлено 
внутрішньополітичними змінами в країні та її міжнародного становища: 
початок російської агресії, оновлення кадрового корпусу органів 

державної влади внаслідок позачергових президентських і 
парламентських виборів у 2014 р., проведення місцевих виборів у 2015 
р. та низки реформ, зокрема реформи поліції, створення 
антикорупційних органів, проведення люстрації та декомунізації. 

Ухвалення Указом Президента України від 26 лютого 2016 р. № 
68/2016 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні» 

Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в 

Україні на 2016-2020 роки (далі – Національна стратегія) зумовлено 
необхідністю формування сприятливого середовища для ролі 
громадянського суспільства, залучення потенціалу його організацій до 
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процесів формування та реалізації державної та  регіональної політики, 

вирішення питань місцевого значення, а також приведення 
національного законодавства у сфері розвитку громадянського 
суспільства у відповідність з європейськими стандартами, а також 
створення належних умов для ефективної взаємодії держави, 
громадянського суспільства та бізнесу за для модернізації України, 
підвищення добробуту і створення рівних можливостей для всіх.  

Безумовною перевагою нової Стратегії є її відкритий характер – за 
результатами моніторингу та оцінки її реалізації передбачена можливість 
внесення пропозицій щодо подальшої актуалізації основних положень 
цього документу. Відкритість та прозорість реалізації Стратегії 
забезпечує інформування громадськості про хід її реалізації на веб-сайті 

Офіційного інтернет - представництва Президента України, а також її 

інформування про стан виконання щорічних планів заходів щодо 
реалізації Стратегії місцевими органами виконавчої влади на їх 
офіційних веб-сайтах. 

Стратегією визначено чотири основні напрями її реалізації: 
- створення сприятливих умов для формування та інституційного 

розвитку ОГС; 

- забезпечення ефективних процедур участі громадськості під час 
формування та реалізації державної, регіональної політики, вирішення 
питань місцевого значення; 

- стимулювання участі ОГС в соціально-економічному розвитку 

України; 
-  створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці.  

 
2.3. Сучасний стан розвитку громадянського суспільства в 

Україні (на прикладі Дніпропетровської області) 

 

У сучасних умовах соціальна відповідальність у всіх сферах 
суспільного життя (економічній, політичній і соціальній) є однією з 

провідних вимог громадянського суспільства. Більшість населення 
України вже усвідомлює, що змінити державу не можна, покладаючись 

лише на політиків. Під впливом організацій громадянського суспільства 
(далі – ОГС) маємо констатувати наявність чітко сформульованих вимог 
громадян щодо оновлення органів державної влади на всіх рівнях через 
проведення антикорупційної реформи та децентралізації влади, 

дотримання законності через проведення судової реформи  та 
реформування правоохоронної системи. 

Від держави громадяни насамперед очікують: соціального 
забезпечення, справедливості й правосуддя, захисту від зовнішньої 
агресії, безплатного медичного обслуговування, забезпечення робочим 
місцем, захисту фізичної безпеки, правопорядку, створення рівних 

правил для всіх при мінімальному втручанні держави в економіку. 

Водночас такі очікування (вимоги) громадян формуються в умовах 
посилення кризи довіри до органів влади, правлячого класу та 
соціальних інститутів; складного економічного становища.  Українське 
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суспільство продовжує очікувати від держави покращення соціально-

економічних умов життя, низький рівень якого становить загрозу 
процесам демократизації та розвитку громадянського суспільства. 

У щорічному аналізі демократичних процесів у Центральній і 
Східній Європі та Євразійському регіоні Nations in Transit 2016, 
який проводить Freedom Нouse, Україна посіла 18-те місце із 29 
країн. Рейтинг ґрунтується на семи показниках: процес виборів, 

розвиток громадянського суспільства, свобода ЗМІ, рівень 
демократії цент- рального уряду, рівень демократії місцевого 
правління, незалежність і робота системи правосуддя, корупція. 
Згідно з цими показниками, найбільші проблеми України – у 
сфері корупції та системі правосуддя (оцінка 6 із 7 балів), 

найкраща ситуація – із розвитком громадянського суспільства 

(2,25 бала із 7, що відповідає європей- ському рівню). 
Загалом аналіз динаміки інституалізації громадянського 

суспільства, що базується на даних ЄРДПОУ Державної служби 
статистики без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і 
м. Севастополя (табл. 1)  

 

Таблиця 1. Динаміка кількості громадських об’єднань в Україні у 

2013–2017 рр., од. 
 

 

Недержавні 

організації 

Станом на: 

01.01.

2013 
01.01.

2014 
01.02.

2015* 
01.01.

2016* 
01.04.

2017* 
Громадські 

організації 

74500 77286 64526 70321 77252 

Профспілки та 
об’єднання 

профспілок 

 
28852 

 
29274 

 
25853 

 
26321 

 
27070 

Благодійні 
організації 

14055 14999 13579 15384 17062 

Об’єднання 
співвласників 

багатоквартирних 

будинків (ОСББ) 

 
15018 

 
16213 

 
15719 

 
17109 

 
26583 

Органи 

самоорганізації 
населення 

1426 1503 1358 1415 1507 

 
Примітка. * – без урахування анексованої території АР Крим та 
м. Севастополя. 
Джерело: складено за даними ЄДРПОУ Державної служби 
статистики України за відповідні роки. 

 

 
 

 
Громадянське суспільство України не є однорідним і має певні 

специфічні характеристики. По-перше, громадянське суспільство можна 
умовно поділити на організоване (складається з зареєстрованих та/чи 

легалізованих організацій) та неформальне (складається з тимчасових та, 
переважно, спонтанних ініціатив та рухів). В той час як перші 
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виконують ряд важливих функцій (надають соціальні послуги, 

розробляють та просувають нові закони або покращення до існуючих, 
проводять моніторинг діяльності органів влади тощо), останні 
об’єднуються для вирішення певних нагальних, як правило, дуже 
вузьких та ситуативних потреб або представлення громадських настроїв. 
По-друге, зареєстровані ОГС теж розрізняються за мотивами створення 
та типом засновників. Умовно ОГС можна поділити на ті, що відстоюють 

інтереси своїх цільових груп, та ті, що в своїй діяльності керуються 
інтересами засновників (представників бізнесу та влади і політичних 
діячів). Ще однією лінією поділу між українськими ОГС є джерела їх 
фінансування. В Україні є невелика частина національних та місцевих 
організацій (до 1000 ОГС), які проводять свою діяльність майже 

виключно за донорські кошти та/або керуються їх пріоритетами в своїй 

основній діяльності (ТЦК 2013). Хоча доля таких організацій є 
невеликою, їх залежність від донорськогофінансування складає в 
середньому до 45% річного бюджету. Виплати з державного та місцевих 
бюджетів отримують 20% ОГС, але вони складають лише 7% у їх 
бюджетах. Пожертви громадян отримують 43% опитаних ТЦК 
організацій, а їх частка у бюджеті становить лише 15 %. Гранти від 

місцевих організацій отримують 13% ОГС і їх частка в бюджеті 
становить 7%. Власна комерційна діяльність є джерелом фінансування у 
10% респондентів, але їх частка в бюджеті становить лише 3%. І 
наостанок, великим викликом 

для українських ОГС є членство, хоча закони зобов’язують всі організації 
мати 

членів їх кількість, за різними дослідженнями, є все ще дуже обмеженою 
і скла- 
дає до 2% населення України. 

Тут варто зазначити, що динаміка розвитку громадянського 
суспільства саме на Дніпропетровщині  характеризується переважно 
позитивними тенденціями. Разом з тим, аналіз цього процесу свідчить 

про наявність комплексу проблем. Зокрема взаємодія органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування з громадськістю залишається 

малоефективною через недостатню прозорість діяльності цих органів та 
забюрократизовані процедури такої взаємодії, низький рівень взаємної 
довіри. Гострою проблемою для області також залишається значна 
кількість політичних партій та громадських організацій, які офіційно 

зареєстровані, проте тимчасово не ведуть публічної діяльності. Низький 
рівень їх активності спричинений не тільки внутрішніми чинниками, а й 
недостатніми умовами для повноцінної діяльності. 

Також недосконалість чинного законодавства створює штучні 
бар’єри для реалізації громадських ініціатив, утворення та діяльності 
окремих видів організацій громадянського суспільства, розгляду та 

врахування громадських пропозицій органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування. 
Рівень гармонізації законодавства України із законодавством країн 

Європейського Союзу та врахування кращого міжнародного досвіду у 
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сфері розвитку громадянського суспільства є недостатнім. 

Такий стан справ призвів до того, що: 
недостатньою є практика залучення громадськості до формування 

та реалізації державної політики і вирішення питань місцевого значення; 
благодійники не мають ефективних стимулів з боку держави та 

обтяжені бюрократичними процедурами, відсутній дієвий механізм 
захисту від шахрайства та інших зловживань у сфері благодійництва; 

більшість інститутів громадянського суспільства не має доступу до 
державної фінансової підтримки через її обмежений обсяг, недостатність 
прозорості конкурсних процедур та надання необґрунтованих переваг 
окремим видам інститутів громадянського суспільства; 

потенціал інститутів громадянського суспільства не повною мірою 

використовується органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування для надання соціальних та інших суспільно значущих 
послуг; 

спостерігається тенденція надання переваги у цій сфері державним 
і комунальним підприємствам та установам, що не сприяє підвищенню 
якості послуг та призводить до надмірного зростання бюджетних 
видатків; 

відсутня єдина державна інформаційно-просвітницька політика у 
сфері сприяння розвитку громадянського суспільства. 

Ураховуючи зазначені вище негативні явища, характерні для 
процесу розвитку громадянського суспільства у Дніпропетровській 

області, перед облдержадміністрацією, місцевими органами виконавчої 
влади та органами місцевого самоврядування постає завдання 

створення сприятливих умов для подальшого розвитку громадянського 
суспільства в регіоні. 

В Україні громадянами створена велика кількість ІГС (громадські 
організації, благодійні організації, профспілки і організації роботодавців, 
друковані засоби масової інформації тощо). Через фіксацію зростання чи 
зменшення кількості утворених і легалізованих об'єднань громадян, 

інших громадських формувань можна оцінити стан формування 
громадянського суспільства в Україні. Щодо статистичних показників, то 

за даними Головного територіального управління юстиції у 
Дніпропетровській області на 01.01.2017 р. в регіоні легалізовано 5345 
громадських організацій. Серед проблеми розвитку громадянського 
суспільства в регіоні є концентрація ІГС у великих містах та майже 

повна їх відсутність у селищах та селах. Згідно із адміністративно-
територіальним поділом станом на 1 січня 2016р. на Дніпропетровщині 
налічується 20 міст, у тому числі 13 — обласного значення, 22 райони, 46 
селищ міського типу, 1435 сільських населених пунктів, 288 сільських і 
40 селищних рад. Однак у м. Дніпро зареєстрована найбільша кількість 
громадських організацій. 

У Дніпропетровській області громадські організації об’єднують 

висококваліфікованих експертів у різних сферах, що мають досвід 
розробки та реалізації стратегій і програм. І цей потенціал зосереджений 
в ІГС може бути використаний для спільного вирішення актуальних 
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проблем, які стоять перед органам виконавчої влади та місцевого 

самоврядування. 
Таким чином ІГС здатні забезпечити підвищення результативності 

та ефективності реформ, що реалізуються в Україні, зокрема: у сфері 
децентралізації, протидії корупції, підвищення соціальних стандартів, 
якісного надання адміністративних та суспільних послуг. Кожного дня 
з’являються нові приклади успішного поєднання зусиль органів влади та 

потенціалу ІГС. Співпраця органів влади із ІГС дозволяє залучити 
кращий світовий досвід, розробки, технології та додаткові фінансові 
ресурси для розв’язання нагальних проблем. Одним з найбільш відомих 
прикладів спільного вирішення проблем на національному, 
регіональному та місцевому рівні стало запровадження електронної 

системи публічних закупівель ProZorro. Відомими також є результати 

поєднання зусиль ІГС та органів місцевого самоврядування у бюджетній 
сфері, що дозволило значно спростити для розуміння пересічними 
громадянами складний бюджетний процес  та запровадити 
партисипаторні бюджети (бюджети участі), візуалізувати процеси 
надходження та використання бюджетних коштів  «Відкритий бюджет», 
«Розумне місто» та ін. 

 

Регіональні програми з реалізації Національної стратегії 

розвитку громадянського суспільства в Україні (на прикладі 

Дніпропетровської області) 

 
Розвиток громадянського суспільства є однією з найважливіших 

умов успішної модернізації та сталого розвитку України, становлення її 
як демократичної, правової і соціальної держави, практичного 
вирішення низки соціально-політичних проблем, у тому числі реального 
забезпечення законних прав та свобод людини. 

Ухвалення Указом Президента України від 26 лютого 2016 р. № 
68/2016 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні» 

Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в 
Україні на 2016-2020 роки зумовлено необхідністю створення державою 

сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства, 
різноманітних форм демократії участі, налагодження ефективної 
взаємодії громадськості з органами державної влади та органами 
місцевого самоврядування. Стратегія спирається на базові цінності 

відносин між демократичною державою і громадянським суспільством, 
зумовлена становленням такого суспільства як основи народовладдя та 
прагненням створити належні умови для ефективної взаємодії держави, 
громадянського суспільства та бізнесу задля модернізації України, 
підвищення добробуту і створення рівних можливостей для всіх. 

Національна Стратегія – це узагальнене бачення процесів розвитку 

громадянського суспільства і план дій, метою якої є:  

• створення сприятливих умов для розвитку громадянського 
суспільства; 

• налагодження ефективної взаємодії громадськості з органами 
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державної влади, органами місцевого самоврядування на засадах 

партнерства; 
• сприяння підвищенню громадської активності, волонтерству 

та благодійництву; 
• сприяння залученню громадськості до процесів формування 

та реалізації державної, регіональної політики, вирішення питань 
місцевого значення. 

Завдання, передбачені Стратегією, можуть бути виконані лише за 
умови взаємовигідної та рівноправної співпраці між органами державної 
влади, місцевого самоврядування та організаціями громадянського 
суспільства . Серед першочергових завдань для реалізації Стратегії було 
визначено розроблення та затвердження щорічних планів проведення 

відповідних заходів з визначенням механізмів (нормативно-правові, 

організаційні, фінансові та ін.) втілення основних напрямів і завдань 
Стратегії [2]. Відповідно до зазначеного вище Указу Президента України 
від 26 лютого 2016 р. реалізацію Стратегії на регіональному та місцевому 
рівнях доручено обласним державним органам влади. Рішенням від 2 
грудня 2016 р. під час 7 сесії VII скликання Дніпропетровської обласної 
ради була затверджена «Програма сприяння розвитку громадянського 

суспільства у Дніпропетровській області на 2017 – 2020 роки» [4].   
Метою Програми є створення сприятливих умов для розвитку 

громадянського суспільства, налагодження ефективної взаємодії 
громадськості з органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування на засадах партнерства, забезпечення додаткових 
можливостей для реалізації та захисту прав і свобод людини і 

громадянина, задоволення суспільних інтересів із залученням 
громадської ініціативи та самоорганізації. 

Програма має такі пріоритетні завдання:  
1. Створення системи ресурсного, інформаційного, нормативно-

правового забезпечення сталої діяльності та розвитку інститутів 
громадянського суспільства (далі - ІГС):  

• Розробка та затвердження Порядку щодо проведення 
структурними підрозділами облдержадміністрації консультацій з 

громадськістю; 
• Розроблення Положення про соціальне замовлення та про 

умови конкурсу щодо його проведення; 
• Розроблення методичних рекомендацій для органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування щодо проведення 
консультацій з громадськістю; 

• Проведення моніторингу та оцінки програм і проектів, які 
виконуються організаціями громадянського суспільства за рахунок 
бюджетних коштів 

2. Розвиток механізмів співпраці органів влади з ІГС у вирішенні 

пріоритетних проблем територіальних громад. Підвищення рівня 

громадянської, політичної та правової культури населення, обізнаності 
державних службовців та посадових осіб органів місцевого 
самоврядування у питаннях громадянського суспільства:  
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• Організація і проведення навчань, семінарів, лекцій, 

практикумів, форумів, зборів, тренінгів для представників інститутів 
громадянського суспільства, членів громадських рад при обласній та 
районних державних адміністраціях, виконавчих комітетах міських рад 
з питань розвитку громадянського суспільства, взаємодії органів влади з 
об’єднаннями громадян, проведення громадської експертизи, організації 
доступу до публічної інформації тощо 

• Виготовлення та придбання поліграфічної продукції (плакати, 
брошури, буклети, листівки, книги, довідники, методичні рекомендації, 
посібники, інформаційна та інша друкована продукція) з питань 
розвитку громадянського суспільства, створення та діяльності інститутів 
громадянського суспільства, їх взаємодії з органами влади  

• Виготовлення та розміщення на радіо і телебаченні відео- та 

аудіороликів з питань розвитку громадянського суспільства 
• Проведення днів інформування населення з питань, що 

стосуються розвитку громадянського суспільства 
3. Забезпечення участі ІГС у формуванні та реалізації державної 

та регіональної політики, підготовці та прийняття управлінських рішень, 
здійсненні громадянського контролю за діяльністю місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Підтримка  
ініціатив суб’єктів громадянського суспільства:  

• Проведення експертиз та консультацій з громадськістю 
(круглих столів, конференцій, громадських обговорень та слухань, 

електронних консультацій, відеоконференцій тощо) з обговорення 
проектів суспільно значущих нормативно-правових актів, актуальних 

питань соціально-економічного та суспільно-політичного розвитку 
регіону та держави 

• Організація і проведення соціологічних досліджень, 
анкетувань, онлайн-опитувань з метою вивчення громадської думки 
щодо стану розвитку громадянського суспільства, визначення рейтингу 
регіональних проблем, які потребують першочергового розв’язання, 

оцінки діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування 

• Проведення конкурсів проектів з розвитку громадянського 
суспільства, які були розроблені громадськими організаціями 

• Надання на конкурсних засадах неприбутковим громадським 
організаціям фінансової підтримки для покриття видатків на оренду 

приміщень, що перебувають у власності територіальних громад 
• Використання на конкурсній основі механізму соціальних 

замовлень для неприбуткових державних організації з метою надання 
соціальних послуг населенню. Здійснення моніторингу реалізації 
соціальних замовлень 

4. Стимулювання громадської активності, налагодження 

ефективної взаємодії ІГС з місцевими органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування:  
• Започаткування та проведення на території області «Дня 

громадянського суспільства», Проведення щорічного обласного конкурсу 
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«Кращий волонтер року», «Громадська організація року», конкурсу 

журналістів на краще висвітлення проблематики громадянського 
суспільства 

• Організація для представників інститутів громадянського 
суспільства Днів відкритих дверей у структурних підрозділах 
облдержадміністрації,  місцевих органах виконавчої влади та органах 
місцевого самоврядування 

• Матеріально-технічне забезпечення проведення засідань 
громадської ради при обласній державній адміністрації 

Координацію виконання Програми здійснює її замовник – 
департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації, подає до облдержадміністрації та обласної ради 

узагальнену інформацію про стан та результати її виконання. 

Реалізація завдань, передбачених Програмою, покладається на 
структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації та 
виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад регіону, які 
подають до департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації інформацію про стан та виконання 
завдань Програми. 

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія 
обласної ради з питань зв’язків з об’єднаннями громадян і засобами 
масової інформації. 

Виконання завдань та заходів Програми забезпечить: 

• створення системи інформаційної, консультативної та 
організаційно-методичної підтримки розвитку громадянського 

суспільства у його процесі; 
• підвищення рівня громадянської та правової культури 

населення області, професійного рівня та обізнаності державних 
службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування з питань 
розвитку громадянського суспільства, взаємної довіри, налагодження 
ефективної та конструктивної взаємодії між органами влади та 

громадськістю; 
• активізацію участі інститутів громадянського суспільства в 

розробці і впровадженні суспільно значущих проектів, формуванні та 
реалізації державної і регіональної політики; 

• відкритість та прозорість діяльності місцевих органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 

Отже, з усього вищезазначеного можна зробити висновок, що 
інститути громадянського суспільства отримали реальний механізм та 
можливість для розвитку громадянського суспільства на регіональному 
рівні та  в Україні в цілому. Проте даний механізм стане ефективним 
лише у випадку активної участі ОГС у виробленні, реалізації, оцінці 
заходів регіональної програми, а також за умови активної співпраці 

громадян із органами виконавчої влади і місцевого самоврядування. 
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Система органів виконавчої влади держави та їх компетенція 

Органи виконавчої влади держави складають єдину цілісну 
систему, покликану здійснювати виконавчу і розпорядчу діяльність 
держави. Ця система будується, виходячи з необхідності забезпечити 
повсякденне всебічне керівництво господарською, соціально-культурною 
і адміністративно-політичною сферами у масштабі всієї країни. Органи, 
що входять до неї, перебувають у певних взаємовідносинах, а "їхня 

діяльність, загалом, у різних галузях і сферах скеровується і 
координується з єдиного центру. 

Законом України від 18.04.1991 року був створений Кабінет 
Міністрів України (Уряд України), який є вищим органом виконавчої 
влади держави. 

До системи органів виконавчої влади України належать: 

а) Кабінет Міністрів України - вищий орган виконавчої влади; 
б) центральні органи галузевої, міжгалузевої та функціональної 

компетенції - міністерства, державні комітети, інші центральні органи та 
відомства України; 

в) місцеві органи виконавчої влади - місцеві державні 
адміністрації. Розглянемо правовий статус органів виконавчої влади 

України. 
Кабінет Міністрів України 
Кабінет Міністрів України (Уряд України) є вищим органом 

виконавчої влади України. Структура і компетенція Кабінету Міністрів 

України визначається Конституцією України (розділ 4 КУ). 
Згідно зі ст. 114 Конституції України, до складу Кабінету Міністрів 

України входять Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр, 
три віце-прем'єр-міністра, міністри. Прем'єр-міністр України 
призначається Верховною Радою України за поданням 

Президента України шляхом прийняття постанови. Постанова про 
призначення Прем'єр-міністра приймається шляхом таємного 
голосування за умови попереднього досягнення консенсуального 

погодження, що виражається у набранні такою кандидатурою хоча б 
226 голосів (схвалення такої кандидатури більшістю від конституційного 

складу Верховної Ради України). Персональний склад Кабінету Міністрів 
призначається Верховною Радою України за поданням Прем'єр-міністра 
України шляхом пакетного голосування. 

Кабінет Міністрів підконтрольний і підзвітний Верховній Раді 

України. Кабінет Міністрів України в своїй діяльності керується 
Конституцією і законами України, актами Президента України, іншими 
нормативно правовими актами, відповідно до ієрархії законодавства 
України. 

Кабінет міністрів України: 
1) забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність 

України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, 

виконання Конституції і законів України, актів Президента України; 
2) вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина; 
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3) забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та 

податкової політики; політики у сферах праці й зайнятості населення, 
соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, 
екологічної безпеки і природокористування; 

4) розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, 
науково-технічного, соціального і культурного розвитку України; 

5) забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності; здійснює 

управління об'єктами державної власності відповідно до закону; 
6) розробляє проект закону про Державний бюджет України і 

забезпечує виконання затвердженого ВРУ Державного бюджету України, 
подає ВРУ звіт про його виконання; 

7) здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і 

національної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі 

злочинністю; 
8) організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності України, митної справи; 
9) спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів 

виконавчої влади; 
10) виконує інші функції, визначені Конституцією та законами 

України, актами Президента України. 
Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає по-1 

станови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання, організовує 
і контролює їх виконання, (ст. 113-130 КУ) 

До системи центральних органів виконавчої влади України входять 
міністерства, державні комітети (державні служби), органи виконавчої 

влади зі спеціальним статусом (Указ Президента України від 15 грудня 
1999 року № 1572/99 "Про систему центральних органів виконавчої 
влади"). 

Міністерство є головним (провідним) органом у системі 
центральних органів виконавчої влади у забезпеченні реалізації 
державної політики у визначеній сфері діяльності. Керівництво 

міністерством здійснює міністр. Міністр як член Кабінету Міністрів 
України особисто відповідає за розробку і впровадження Програми КМУ 

з відповідних питань, реалізацію державної політики у визначеній сфері 
державного управління. Він здійснює управління в цій сфері, спрямовує 
і координує діяльність інших органів виконавчої влади з питань, які 
належать до його відання. 

Центральний орган виконавчої влади, у межах наданої державою 
компетенції, виконує такі функції: 

- бере участь у формуванні та реалізації державної політики як 
загалом, так і за відповідними напрямками, розробляє її механізм; 

- прогнозує розвиток економіки у виробничій, науково-технічній, 
мінерально-сировинній, паливно-енергетичній, трудовій, демографічній, 

соціальній, фінансовій та інших сферах; 

- бере участь у розробці проектів Державної програми економічного 
та соціального розвитку України, Державного бюджету України; 

- реалізує державну стратегію розвитку відповідної галузі (групи ' 
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суміжних галузей); 

- готує пропозиції щодо поетапного вдосконалення механізму 
регулювання розвитку економіки, її структурної перебудови, 
забезпечення ринкової збалансованості, соціального захисту населення, 
екологічної безпеки; 

- здійснює у межах повноважень, визначених законодавством, 
функції управління майном підприємств, що належать до сфери 

управління міністерства; 
- розробляє пропозиції стосовно визначення пріоритетних 

напрямків розвитку економіки; 
- бере участь у формуванні та реалізації антимонопольної політики 

як загалом, так і за відповідними напрямками (демонополізація 

економіки, розвиток конкуренції, антимонопольне регулювання, 

застосування антимонопольного законодавства); - здійснює інші функції, 
що випливають з покладених на нього завдань. 

Державні комітети України - центральні органи виконавчої влади, 
зазвичай, міжгалузевої компетенції. їх правовий статус визначається 
Конституцією України, положеннями про державні комітети. 

Державний комітет (державна служба) є центральним органом 

виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Прем'єр-
міністр України або один із віце-прем'єр міністрів чи міністрів. 
Державний комітет (державна служба) вносить пропозиції щодо 
формування державної політики відповідним членам КМУ та забезпечує 

її реалізацію у визначеній сфері діяльності, здійснює управління в цій 
сфері, а також міжгалузеву координацію та функціональне регулювання 

з питань, які належать до його відання. Державний комітет (державну 
службу) очолює його голова. 

Правовий статус державних комітетів також визначається 
"Загальним положенням про міністерство, інший центральний орган 
державної виконавчої влади" і аналогічний правовому статусу 
міністерства. 

Державні комітети за характером компетенції поділяються на три 
групи: 

а) державні комітети, що здійснюють міжгалузеве управління. Вони 
спеціалізуються на виконанні в загальнодержавному масштабі однієї або 
кількох професійних функцій, спільних для кількох галузей державного 
управління. Наприклад, планування, енергозбереження, ціноутворення, 

стандартизація і т. п. Такі комітети не мають безпосередньо 
підпорядкованих галузей. Вказівки в межах їх компетенції є 
обов'язковими для всіх (або групи) галузей управління; 

б) державні комітети, які поєднують функції міжгалузевого і 
галузевого управління, тобто мають чітко визначену систему 
підпорядкованих підприємств, установ, організацій, що виконують 

функції за профілем цього комітету. Наприклад, державний комітет по 

матеріальних резервах та інші; 
в) державні комітети, які діють як органи галузевого управління, 

аналогічно міністерствам. Наприклад, Державний комітет телебачення і 
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радіомовлення; Державний комітет лісового господарства. Центральний 

орган виконавчої влади зі спеціальним статусом має визначені 
Конституцією та законодавством України особливі завдання та 
повноваження, щодо нього може встановлюватися спеціальний порядок 
утворення, реорганізації, ліквідації, підконтрольності, підзвітності, а 
також призначення і звільнення керівників та вирішення інших питань. 
Центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом очолює 

його голова. 
Правовий статус кожного центрального органу виконавчої влади 

визначається також спеціальним положенням про цей орган, 
затвердженим указом Президента України. 

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції 

міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, обговорення 

найважливіших напрямків його діяльності та розвитку галузі у 
міністерстві (державному комітеті) утворюється колегія у складі міністра 
(керівника), його заступників, а також інших керівних працівників 
міністерства (державного комітету). До складу колегії можуть входити 
керівники інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, 
установ та організацій, що належать до сфери управління міністерства 

(державного комітету, служби тощо). Членів колегії затверджує Кабінет 
Міністрів України. Рішення колегії нормативно формалізуються 
наказами міністра (керівника). 

Структуру центрального апарату міністерства затверджує віце-

прем'єр-міністр України. 
 

Система органів місцевого самоврядування 
Конституція України передбачає, що право територіальної громади 

на місцеве самоврядування здійснюється громадою як безпосередньо 
через різноманітні форми прямої демократії (місцевий референдум, 
місцеві вибори, загальні збори тощо), так і через діяльність виборних та 
інших органів місцевого самоврядування, тобто шляхом 

представницької демократії. 
Інститути місцевої демократії (пряма та представницька 

демократія) забезпечують тісний зв'язок населення, територіальної 
громади в цілому з органами та посадовими особами місцевого 
самоврядування і гарантують вирішення всіх питань місцевого значення 
в інтересах територіальної громади. 

Сукупність різних організаційних форм і інститутів місцевої 
демократії, через які здійснюються функції та повноваження місцевого 
самоврядування, утворює систему місцевого самоврядування. 

Організація та функціонування системи місцевого самоврядування 
регламентується правовими нормами, які в сукупності становлять 
організаційну (організаційно-правову) основу місцевого самоврядування. 

Згідно з Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" 

(ст. 5) система місцевого самоврядування включає: 
• територіальну громаду; 
• сільську, селищну, міську раду; 
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• сільського, селищного, міського голову; 

• виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; 
• старосту; 
• районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси 

територіальних громад сіл, селищ, міст; 
• органи самоорганізації населення. 
Крім того, у містах з районним поділом за рішенням територіальної 

громади міста або міської ради відповідно до цього закону можуть 
утворюватися районні в місті ради. Районні в містах ради утворюють 
свої виконавчі органи та обирають голову ради, який одночасно є і 
головою її виконавчого комітету. 

Основним суб'єктом місцевого самоврядування виступає 

територіальна громада села, селища, міста, яка безпосередньо здійснює 

місцеве самоврядування за допомогою різних форм прямої демократії. 
Нормативне визначення територіальної громади дається в ст. 1 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні". Територіальні громади 
в порядку, встановленому законом, можуть об'єднуватися в одну 
сільську, селищну, міську територіальну громаду, утворювати єдині 
органи місцевого самоврядування та обирати відповідно сільського, 

селищного, міського голову, а також можуть вийти із складу об'єднаної 
територіальної громади. 

Пріоритет територіальної громади в системі місцевого 
самоврядування закріплений у ст. 143 Конституції України, згідно з 

якою вона вирішує питання місцевого значення безпосередньо або через 
утворені нею органи місцевого самоврядування. Відповідно до цих 

конституційних положень Закон України "Про місцеве самоврядування в 
Україні" (ст. 6) характеризує територіальну громаду як первинний суб'єкт 
місцевого самоврядування, основний носій його функцій і повноважень. 

Право територіальної громади на місцеве самоврядування 
забезпечується правом кожного громадянина України брати участь у 
місцевому самоврядуванні. Згідно із ст. З Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" громадяни України реалізують своє право на 
участь у місцевому самоврядуванні за ознакою незалежності до 

відповідних територіальних громад. При цьому будь-які обмеження 
цього права залежно від їх раси, кольору шкіри, політичних, релігійних і 
інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 
майнового стану, терміну проживання на відповідній території, за 

мовними чи іншими ознаками забороняється. 
Право членів територіальної громади на участь у здійсненні 

місцевого самоврядування може бути реалізоване в таких формах: 
• місцевий референдум; 
• вибори депутатів відповідної місцевої ради та передбачених 

законом посадових осіб місцевого самоврядування (місцеві вибори); 

• загальні збори (конференції) громадян за місцем проживання; 

• колективні й індивідуальні звернення (петиції) до органів і 
посадових осіб міського самоврядування; 

• громадські слухання; 



 30 

• місцеві ініціативи; 

• участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на 
виборних посадах міського самоврядування; 

• інші, не заборонені законом, форми. 
Правову основу місцевого референдуму, місцевих виборів, інших 

форм безпосередньої участі громадян у здійсненні місцевого 
самоврядування становлять Конституція України, закони України "Про 

місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року, "Про 
всеукраїнський референдум" від 6 листопада 2012 року, "Про вибори 
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та 
сільських, селищних, міських голів" від 6 квітня 2004 року, "Положення 
про загальні збори громадян за місцем проживання", затверджене 

Постановою Верховної Ради України від 17 грудня 1993 року та статути 

територіальних громад. У той самий час слід зазначити, що деякі з цих 
актів прийняті до набуття чинності Конституцією України, і тому вони 
сьогодні діють лише в частині, що не суперечить Конституції України. В 
силу цього ряд питань організації та проведення місцевих референдумів, 
зборів громадян за місцем проживання не має належного правового 
врегулювання, тому на практиці виникають труднощі із застосуванням 

цих форм прямої демократії. 
Важлива форма безпосередньої участі населення у вирішенні 

питань, віднесених до відання місцевого самоврядування, відводиться 
загальним зборам громадян, які є складовою частиною системи 

місцевого самоврядування, скликаються вони за місцем проживання 
(села, селища, мікрорайону, житлового комплексу, вулиці, кварталу, 

будинку та іншого територіального утворення) для обговорення 
найважливіших питань місцевого життя. 

У роботі зборів мають право брати участь громадяни, які досягли 
18 років і постійно проживають на відповідній території, а також 
депутати Рад народних депутатів, представники державних органів, 
трудових колективів, об'єднань громадян. Психічно хворі, недієздатні 

громадяни, а також особи, які знаходяться у місцях позбавлення волі та 
у місцях примусового лікування не беруть участі у зборах. 

Збори скликаються за мірою необхідності, але не менш як один раз 
на рік і є правомочними за наявності на них понад половини громадян, 
які проживають на відповідній території, а в разі скликання конференції 
– не менше двох третин представників відповідних територіальних 

утворень. 
Правова база, якою вони керуються – це Конституція, закони 

України, укази Президента України, акти законодавчої і виконавчої 
влади, рішення відповідних Рад народних депутатів та їх виконавчих 
органів і Положення "Про загальні збори громадян за місцем 
проживання в Україні" від 17 грудня 1993 року, затверджене Верховною 

Радою України. 

Рішення зборів є обов'язковими для виконання органами 
територіальної самоорганізації громадян, усіма громадянами, які 
проживають на відповідній території. Стаття 6 цього Положення 
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розкриває компетенції зборів, до найважливіших з яких належать: 

• розгляд будь-яких питань, віднесених до відання місцевого 
самоврядування в межах Конституції та законів України, внесення 
пропозицій відповідним органам і організаціям; 

• обговорення проектів рішень місцевих Рад та їх органів з 
важливих питань місцевого життя; 

• заслуховування інформацій голів Рад, керівників їх органів, звітів 

керівників підприємств, установ і організацій, що належать до 
комунальної власності відповідних адміністративно-територіальних 
одиниць, у разі необхідності – порушення перед відповідною Радою 
питання про притягнення окремих посадових осіб до відповідальності; 

• обрання громадських комітетів і рад самоврядування; 

затвердження їх статутів, внесення змін і доповнень до них, вирішення 

питань про дострокове припинення повноважень органів територіальної 
самоорганізації громадян, а також про відставку окремих її членів; 

• створення штатно-фінансових структур на утримання органів, 
встановлених зборами й умови оплати праці їх працівників; 

• соціально-економічні питання; 
• територіально-адміністративні питання; 

• обговорення поведінки осіб, які порушують громадський порядок 
і внесення подання до державних органів про притягнення цих осіб до 
відповідальності. 

Збори скликаються головою Ради або її виконавчим органом, 

громадськими комітетами та радами самоврядування за пропозицією не 
менше третини від загальної кількості громадян, які проживають у 

відповідному територіальному утворенні, депутатів ради, членів 
постійної комісії, депутатської групи, трудового колективу, об'єднання 
громадян. 

Представники громадян для участі в конференції обираються 
зборами відповідних територіальних утворень або визначаються 
органами територіальної самоорганізації громадян (громадськими 

комітетами та радами мікрорайонів, житлових комплексів, сільськими, 
селищними, вуличними, квартальними, домовими комітетами). 

У разі, коли збори скликаються органами територіальної 
самоорганізації громадян, вони повідомляють про це відповідну Раду або 
її виконавчий орган, і рішення доводиться до відома громадян не 
пізніше 7-ми днів до їх проведення з інформуванням порядку денного та 

місця. Але можуть бути особливі випадки, коли населенню 
повідомляється про скликання зборів у день їх проведення. 

Збори відкриває і веде голова відповідної Ради або його заступник, 
а в разі, коли збори скликано за рішенням відповідного органу 
територіальної самоорганізації громадян – керівник цього органу. 

Для ведення зборів може обиратися президія зборів, а для ведення 

протоколу обирається секретар. Збори можуть обирати також лічильну 

комісію. Порядок денний і порядок роботи зборів затверджується 
зборами. 

З розглянутих питань збори приймають рішення більшістю голосів 
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громадян, присутніх на зборах, відкритим або таємним голосуванням, 

яке підписують голова та секретар. 
До протоколу зборів (конференції) додають матеріали реєстрації їх 

учасників – це список громадян, які були присутні на зборах із 
зазначенням місця їх проживання або список представників громадян 
відповідних територіальних утворень, а також рішення органів 
територіальної самоорганізації громадян про делегування своїх 

представників для участі в конференції. 
Рішення зборів проводяться в життя головами відповідних Рад, їх 

виконавчими органами, органами територіальної самоорганізації 
громадян. 

Також до реалізації прийнятих рішень зборів залучається 

населення, підприємства, організації, установи, які розташовані на 

відповідній території. 
Органи територіальної самоорганізації громадян регулярно 

інформують населення про виконання рішень зборів. 
Якщо дія рішень зборів буде прийнята з порушенням Конституції 

або законодавства України, то вона зупиняється відповідною Радою або 
її виконавчим органом, місцевою державною адміністрацією до 

вирішення питання про її законність у судовому порядку, про що 
повідомляється орган територіальної самоорганізації громадян. 

На загальних зборах також можуть розглядатися питання: 
• про висування претендентів на кандидата в Президенти України, 

кандидатів у народні депутати України та депутати місцевих Рад і голів 
Рад, представників виборчих комісій по виборах Президента України, 

народних депутатів України та депутатів місцевих Рад з всеукраїнського 
референдуму, представників по здійсненню нагляду за ходом виборчої 
кампанії та референдуму; 

• про відкликання народних депутатів України та депутатів 
місцевих Рад; 

• про винесення на розгляд відповідних місцевих Рад пропозицій 

про проведення місцевого референдуму; 
• про утворення ініціативних груп всеукраїнського та місцевих 

референдумів. 
Поняття та ознаки місцевого самоврядування 
В Україні визнається та гарантується місцеве самоврядування (ст. 

7 Конституції України). Крім того, правовою основою організації та 

функціонування місцевого самоврядування в Україні є Закони України 
"Про місцеве самоврядування в Україні"1 від 21 травня 1997 року, "Про 
ратифікацію Європейської Хартії місцевого самоврядування" від 15 
липня 1997 року, "Про службу в органах місцевого самоврядування"3 від 
7 червня 2001 року тощо. 

Місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою 

право та реальна здатність територіальної громади - жителів села чи 

добровільного об'єднання в сільську громаду жителів кількох сіл, селища, 
міста - самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб 
місцевого самоврядування самостійно вирішувати питання місцевого 
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значення у межах Конституції та законів України. 

Громадяни України реалізують своє право на участь у місцевому 
самоврядуванні за належністю до відповідних територіальних громад. 
Під поняттям "територіальна громада" розуміють жителів, які об'єднані 
постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними 
адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне 
об'єднання жителів кількох сіл, що мають один адміністративний центр. 

Гарантоване державою право на місцеве самоврядування означає, 
що повноваження територіальних громад мають бути захищені 
державою від їх порушення, в тому числі і заходами державного впливу 
аж до легального примусу. Права місцевого самоврядування згідно зі ст. 
145 Конституції України захищаються в судовому порядку. Обмеження 

прав територіальних громад на місцеве самоврядування може бути 

застосоване лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану. Будь-які 
обмеження права громадян України на участь у місцевому 
самоврядуванні залежно від їх раси, кольору шкіри, політичних, 
релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального 
походження, майнового стану, строку проживання на відповідній 
території, за мовними чи іншими ознаками забороняються (ч. 2 ст. З 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"). 
Місцеве самоврядування - це не тільки право територіальної 

громади вирішувати питання місцевого значення у межах Конституції та 
законів України, а є реальною здатністю, тобто спроможністю його 

здійснення. 
Принципи місцевого самоврядування в Україні визначені 

положеннями ст. 4 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні": 

1) народовладдя; 
2) законності; 
3) гласності; 
4) колегіальності; 

5) поєднання місцевих І державних інтересів; 
6) виборності; 

7) правової, матеріально-фінансової та організаційної самостійності 
в межах повноважень, визначених цим та іншими законами; 

підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами 
їх органів та посадових осіб; 

9) державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування; 
10) судового захисту прав місцевого самоврядування. 
Правовий статус місцевого самоврядування у містах Києві та 

Севастополі, а також в АРК визначається Конституцією України, 
Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та ін. Так, 
Закон України "Про столицю України - місто-герой Київ" від 15 січня 

1999 року врегулював спеціальний статус міста Києва як столиці 

України. 
Система, органи та посадові особи місцевого самоврядування 
Система місцевого самоврядування включає: 
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1) територіальну громаду; 

2) сільську, селищну, міську раду; 
3) сільського, селищного, міського голову; 
4) виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; 
5) районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси 

територіальних громад сіл, селищ, міст; 
6) органи самоорганізації населення. 

Дієвим інструментом місцевого самоврядування є органи місцевого 
самоврядування. 

Орган місцевого самоврядування - це організаційно відокремлений 
публічно-колегіальний орган, утворений в установленому 
законодавством порядку, наділений певними владними 

повноваженнями і засобами, необхідними для здійснення властивих 

йому функцій у сфері місцевого самоврядування. 
Ознаки органів місцевого самоврядування: 
* не належать до органів державної влади; 
* є самостійним видом органів публічної влади; 
* виражають інтереси територіальних громад та здійснюють 

діяльність від їх імені; 

* фінансовою основою їх діяльності є місцеві бюджети (сільські, 
селищні, районні, міські, районні у містах, обласні); 

* становлять відносно постійне поєднання депутатів з різними 
навичками, інтересами, здібностями та неоднаковою фаховою 

підготовкою в рамках одного органу з метою реалізації властивих їм 
повноважень, а також з метою необхідності виконання поставлених 

завдань та досягнення відповідних цілей у сфері муніципального 
управління. 

Органами місцевого самоврядування є сільські, селищні, міські 
ради, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють 
від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого 
самоврядування, визначені Конституцією та законами України. Разом з 

тим, обласні та районні ради є органами місцевого самоврядування, що 
представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст, у 

межах повноважень, визначених Конституцією та законами України, а 
також повноважень, переданих їм сільськими, селищними, міськими 
радами. 

Представницькі органи місцевого самоврядування, сільські, 

селищні, міські голови, виконавчі органи місцевого самоврядування 
діють за принципом розподілу повноважень у порядку і межах, 
визначених профільними законами. 

Виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у 
містах (у разі їх створення) рад є їх виконавчі комітети, відділи, 
управління та інші створювані радами виконавчі органи. Виконавчі 

органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад є 

підконтрольними і підзвітними відповідним радам, а з питань 
здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади - 
також підконтрольними відповідним органам виконавчої влади. У 
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сільських радах, що представляють територіальні громади, які налічують 

до 500 жителів, за рішенням відповідної територіальної громади або 
сільської ради виконавчий орган ради може не створюватися. У цьому 
випадку функції виконавчого органу ради (крім розпоряджання 
земельними та природними ресурсами) здійснює сільський голова 
одноособово. 

Посадова особа місцевого самоврядування - особа, яка працює в 

органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові 
повноваження у здійсненні організаційно-розпорядчих та 
консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок 
місцевого бюджету. 

Посадовою особою територіальної громади відповідного села 

(добровільного об'єднання в одну територіальну громаду жителів кількох 

сіл), селища, міста є сільський, селищний, міський голова, який 
обирається відповідною територіальною громадою на основі загального, 
рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком 
на п'ять років у порядку, визначеному законом, і здійснює свої 
повноваження на постійній основі. 

Сільський, селищний, міський голова очолює виконавчий комітет 

відповідної сільської, селищної, міської ради, головує на її засіданнях. 
Сільський, селищний, міський голова не може суміщати свою службову 
діяльність з іншою посадою, в тому числі й на громадських засадах (крім 
викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися 

підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток. На 
сільських, селищних, міських голів поширюються повноваження та 

гарантії депутатів місцевих рад, передбачені законом про статус 
депутатів рад, якщо інше не встановлено законом. 

Органи місцевого самоврядування з метою більш ефективного 
здійснення своїх повноважень, захисту прав та інтересів територіальних 
громад можуть об'єднуватися в асоціації та інші форми добровільних 
об'єднань, які підлягають реєстрації відповідно до законодавства в 

органах Міністерства юстиції України. Органи місцевого 
самоврядування та їх асоціації можуть входити до відповідних 

міжнародних асоціацій, інших добровільних об'єднань органів місцевого 
самоврядування. Асоціаціям та іншим добровільним об'єднанням органів 
місцевого самоврядування не можуть передаватися повноваження 
органів місцевого самоврядування. 

Правовий статус міських голів Києва та Севастополя має 
специфічний характер, що зумовлено їх особливим правовим статусом 
як столичних міст. 

Закон України "Про столицю України - місто-герой Київ" від 15 
січня 1999 року1 та інші нормативно-правові акти визначили правовий 
статус Київського міського голови, представницьких і виконавчих 

органів місцевого самоврядування в місті Києві, Київської міської 

державної адміністрації тощо. 
Київський міський голова обирається територіальною громадою 

міста Києва шляхом прямих виборів строком на п'ять років за 
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мажоритарною виборчою системою. 

Представницькі органи місцевого самоврядування в місті Києві - 
це Київська міська рада, районні в місті ради (у разі їх утворення), які є 
юридичними особами. Київська міська рада має власні виконавчі 
органи, які утворюються нею та підзвітні і підконтрольні їй. 

Президія Київської міської ради є дорадчим органом ради, який 
попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, які 

передбачається внести на розгляд ради. Рішення Президії мають 
рекомендаційний характер. 

Склад Президії Київської міської ради: міський голова, його 
заступник по роботі в раді, голови постійних комісій ради, уповноважені 
представники депутатських груп і фракцій. 

Київська міська державна адміністрація є виконавчим органом 

Київської міської ради, яка створюється для виконання функцій 
державної виконавчої влади, що є особливістю здійснення виконавчої 
влади в місті Києві. 

Голова Київської міської державної адміністрації призначається 
Президентом України в порядку, передбаченому Конституцією та 
законами України . 
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ІНСТРУМЕНТИ ВЗАЄМОДІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА З 

ОРГАНАМИ ВЛАДИ (НА ПРИКЛАДІ ГРОМАДСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ) 

 
1.1. Підходи до визначення поняття «громадська експертиза» 

 
Розбудова в Україні громадянського суспільства визначена 

пріоритетним напрямом діяльності на найвищому державному рівні. 

Однак на практиці цей напрям діяльності найчастіше реалізується 
шляхом закріплення певних прав інститутів громадянського суспільства 
у вітчизняному законодавстві. Навряд чи лише в такий спосіб можна 
забезпечити розвиток ефективного громадянського суспільства, яке б 
відповідало кращим світовим зразкам. Залишається малодослідженим 

питання ресурсного забезпечення, необхідного для належного 

функціонування громадянського суспільства. 
Одним із найбільш поширених інструментів впливу громадянського 

суспільства на органи влади є громадський контроль, різновидом якого є 
громадська експертиза діяльності органів влади. У вітчизняному 
законодавстві можливість проведення громадської експертизи закладено 
в законах України «Про науково-технічну експертизу» [53], «Про 

екологічну експертизу» [36], «Про засади запобігання та протидії 
корупції» [39], а також деталізовано в постановах Кабінету Міністрів 
України «Про науково-громадську експертизу набору продуктів 
харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг для 

встановлення прожиткового мінімуму» від 24 вересня 1999 р. № 1767 та 
ін. [52] Також можливість проведення громадської експертизи 

відображена в статутах українських міст та положеннях про громадську 
експертизу і громадський контроль районних рад [25, 73]. Тривалий час 
провідні вітчизняні інститути громадянського суспільства працювали 
над запровадженням порядку проведення громадської експертизи в 
Україні. Результати цієї роботи знайшли своє відображення в Постанові 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку сприяння 

проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої 
влади» від 5 листопада 2008 р. № 976 [44]. У самій постанові відсутнє 

визначення поняття «громадська експертиза», але у п. 2 зазначено, що 
громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади є складовою 
механізму демократичного управління державою, який передбачає 
проведення інститутами громадянського суспільства оцінки діяльності 

органів виконавчої влади, ефективності прийняття і виконання такими 
органами рішень, підготовки пропозицій щодо розв’язання суспільно 
значущих проблем для їх урахування органами виконавчої влади у своїй 
роботі [44]. Разом з існуванням інституалізованого механізму громадської 
експертизи відчувається брак наукових досліджень у цьому напрямі, 
зокрема, відсутній єдиний підхід до визначення таких понять як, 

«громадська експертиза», «громадська експертиза діяльності органів 

влади», «громадський експерт» тощо.  
З метою унормування та надання авторського визначення поняття 

«громадська експертиза» проведемо аналіз існуючих підходів. 
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Розпочнемо з визначення поняття «експертиза». У Великому тлумачному 

словнику сучасної української мови зазначено, що експертиза – розгляд, 
дослідження якої-небудь справи, якогось питання з метою зробити 
правильний висновок, дати правильну оцінку відповідному явищу. 
Дослідження, розгляд експертом якихось справ, питань, що потребують 
спеціальних знань [4, с. 341]. Як приклад наводяться: експертиза 
грошових знаків – перевірка паперових грошових знаків і розмінної 

монети на їх справжність і платіжність; експертиза дорожньо-
транспортної пригоди – дослідження на основі спеціальних знань з 
метою визначення обставин дорожньо-транспортної пригоди та умов, 
що сприяли її виникненню; санітарно-гігієнічна експертиза – експертиза, 
що з’ясовує відповідність об’єкта експертизи державним санітарним 

нормам і правилам [4, с. 341]. 

Достатньо поширеним є визначення, наведене в Юридичній 
енциклопедії, згідно з яким: експертиза (фр. expertise, від лат. expertus – 
досвідчений, випробуваний) – вивчення, перевірка, аналітичне 
дослідження, кількісна чи якісна оцінка висококваліфікованим 
фахівцем, установою, організацією певного питання, явища, процесу, 
предмета тощо, які вимагають спеціальних знань у відповідній сфері 

суспільної діяльності. Результати експертизи оформлюються у вигляді 
експертного висновку [75, с. 333]. 

Фахівці зазначають, що здійснення експертної діяльності 
ґрунтується на законодавчо закріплених принципах, основними з яких є: 

компетентність, незалежність і об’єктивність осіб, що проводять 
експертизу; відповідність їх дій чинному законодавству; комплексний 

підхід до вивчення об’єкта експертизи на основі новітніх знань; 
перевірка дотримання норм і правил технічної та екологічної безпеки, 
вимог стандартів і нормативів, міжнародних угод; урахування 
громадської думки щодо об’єкта експертизи; відповідальність за 
достовірність і обґрунтованість експертних висновків [75, с. 333]. 
Експертиза наукова і науково-технічна – дослідження, перевірка, аналіз 

та оцінка науково-технічного рівня відповідних об’єктів експертизи і 
підготовка обґрунтованих висновків для ухвалення компетентних рішень 

щодо таких об’єктів [75, с. 336]. 
У ст. 11 Закону України «Про наукову і науково-технічну 

експертизу» визначено, що громадська наукова й науково-технічна 
експертиза може проводитися в будь-якій сфері наукової і науково-

технічної діяльності, що потребує врахування громадської думки, з 
ініціативи громадськості, об’єднань громадян, трудових колективів на 
основі договорів на проведення громадської наукової і науково-технічної 
експертизи [53]. 

У ст. 16 Закону України «Про екологічну експертизу» згадується 
громадська екологічна експертиза, яка може здійснюватися в будь-якій 

сфері діяльності, що потребує екологічного обґрунтування, за ініціативою 

громадських організацій чи інших громадських формувань. Також 
зазначено, що громадська екологічна експертиза може здійснюватися 
одночасно з державною екологічною експертизою шляхом створення на 
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добровільних засадах тимчасових або постійних еколого-експертних 

колективів громадських організацій чи інших громадських формувань 
[36]. Стаття 11 Закону України «Про екологічну експертизу» передбачає 
підготовку висновків екологічної експертизи і прийняття рішень щодо 
подальшого використання, застосування, експлуатації об’єкта 
екологічної експертизи, що здійснюються з урахуванням громадської 
думки [36]. 

У ст. 13 Закону України «Про засади запобігання та протидії 
корупції» визначено, що за ініціативою фізичних осіб, об’єднань 
громадян, юридичних осіб може проводитися громадська 
антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів. Така 
експертиза проводиться з метою виявлення в проектах нормативно-

правових актів норм, що можуть сприяти вчиненню корупційних 

правопорушень, розроблення рекомендацій стосовно їх усунення [39]. 
Відомим є визначення, запропоноване О. Шаповаловим, згідно з 

яким громадська експертиза діяльності органу виконавчої влади – це 
оцінка прийнятих ним нормативно-правових актів, його рішень, дій чи 
бездіяльності з метою визначення відповідності діючому законодавству, 
правам та інтересам населення в цілому або окремих його груп, яке 

проводиться непідприємницькими товариствами й установами 
(громадськими організаціями, благодійними і релігійними організаціями, 
професійними і творчими спілками, органами самоорганізації населення 
та іншими об’єднаннями громадян, окрім політичних партій, а також 

недержавними ЗМІ) [7]. 
Цікавим є підхід до визначення цього поняття, запропонований у 

роботі Л.М. Усаченко, відповідно до якого «громадська експертиза – 
ініційоване з боку громадянського суспільства або органів влади 
комплексне дослідження представниками громадськості рішень або 
актів органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що 
завершується наданням обґрунтованого висновку з елементами 
рекомендацій» [71]. Однак у цьому визначенні є певна суперечність, яка 

полягає в тому, що громадянське суспільство є узагальненим поняттям і 
не може бути ініціатором громадської експертизи, до того ж суттєво 

обмежується об’єкт експертизи – лише дослідження «рішень або актів 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування». Але 
рішення чи акти органів влади є втіленням результатів їх діяльності, 
тому, на нашу думку, більш доцільним є використання словосполучення 

«громадська експертиза діяльності органу влади». 
Тож, ураховуючи виявлені недоліки, дамо таке власне визначення 

поняття: громадська експертиза діяльності органу влади – комплексне 
дослідження, вивчення, перевірка, аналіз, оцінка (кількісна та/або 
якісна) діяльності або бездіяльності органу влади, його рішень та інших 
офіційних письмових документів, що здійснюється представниками 

легалізованих об’єднань громадян з метою надання обґрунтованого 

експертного висновку про їх відповідність чинному законодавству, 
очікуванням громадян та їх уявленням про справедливість й подальшого 
врахування експертних пропозицій і громадської думки для 
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вдосконалення діяльності органу влади у відповідній сфері суспільного 

життя. При цьому ініціаторами громадської експертизи діяльності 
органів влади можуть бути як легалізовані об’єднання громадян, так і 
органи влади. Сама громадська експертиза діяльності органів влади 
може бути попередньою (оцінювання проектів програм, рішень або 
актів), поточною (оцінювання поточної діяльності органу влади) та 
ретроспективною (оцінювання минулої діяльності, досягнення 

результатів тощо). 
 

1.2. Підходи до методології громадської експертизи  

діяльності органів виконавчої влади 

 

Діяльність людей у будь-якій її формі (наукова, практична й т. ін.) 

визначається певним переліком факторів. Її кінцевий результат залежить 
не лише від того, хто діє (суб’єкт) або на що вона спрямована (об’єкт), але 
й від того, як саме здійснюється даний процес, які засоби при цьому 
застосовуються. Саме це і є проблемами методу. 

Метод (грец. methodos) – у найширшому сенсі цього слова – «шлях до 
чогось», спосіб діяльності суб’єкта у будь-якій її формі. Поняття 

«методологія» має два головних значення: система визначених засобів і 
прийомів, які застосовують у той або іншій сфері діяльності (у науці, 
політиці, мистецтві й т. ін.); учення про цю систему, загальна теорія 
методу, теорія в дії [72]. 

Головною функцією метода є внутрішня організація й регулювання 
процесу пізнання або практичного перетворення того чи іншого об’єкта. 

Тому метод (у тій чи іншій своїй формі) зводиться до сукупності 
визначених правил, прийомів, засобів, норм пізнання й діяльності. Він є 
системою приписів, принципів, вимог, які повинні орієнтувати у 
вирішенні завдань, досягненні певного результату в тій чи іншій сфері 
діяльності. Він дисциплінує пошук істини, дозволяє (якщо він 
правильний) економити сили і час, рухаючись до цілі.  

Зазвичай методи поділяються на загальнонаукові та спеціальні. 
Загальнонаукові методи дослідження – емпіричні (експеримент, 

спостереження, опис) та теоретичні (аналіз, синтез, абстрагування, 
узагальнення, індукція, дедукція, пояснення, систематизація, 
класифікація тощо). Якщо загальнонаукові методи придатні для всіх 
наук та досліджень, то спеціальні методи спрямовані на проведення 

дослідження у певній сфері (наприклад, соціології, історії, економіці). 
Оскільки нас цікавить проведення громадської експертизи, то ми 

зосередимося на сфері аналізу діяльності органів виконавчої влади. Для 
визначення методів проведення громадської експертизи важливо 
визначити її предмет та завдання, бо саме від них залежить, які саме 
методи дослідження обирати. Наприклад, якщо предметом нашої 

громадської експертизи є регуляторна діяльність районної державної 

адміністрації, а метою – визначення стану здійснення державної 
регуляторної політики районними державними адміністраціями області, 
то, вірогідно, що методами проведення даної громадської експертизи ми 
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оберемо аналіз документів, глибинне (неформальне) інтерв’ю та контент-

аналіз офіційних друкованих ЗМІ й офіційних веб-сторінок обласної 
державної адміністрації та районних державних адміністрацій. Інший 
приклад – проведення громадської експертизи з метою оцінки 
обґрунтованості калькуляції встановленого розміру плати за комунальні 
послуги. У даному випадку, скоріше за все, крім аналізу документів, буде 
використовуватися економічний аналіз, аналіз вигід та витрат і т. ін.  

Громадська експертиза є аналітичним дослідженням, це найбільш 
поглиблений вид аналізу. Він не тільки описує структурні елементи 
явища або процесу, що вивчається, але й з’ясовує його причини. 
Підготовка аналітичного дослідження вимагає значного часу, ретельно 
розробленої програми, інструментарію, попереднього уявлення про 

предмет дослідження. За методами збору інформації даний вид 

дослідження має комплексний характер. З гносеологічного погляду 
аналітичне дослідження за процедурою є емпіричним, а за рівнем 
узагальнення воно може бути й емпіричним, і теоретичним [69]. 

Що стосується методів громадської експертизи, то, на наш погляд, 
найбільш корисними й уживаними будуть: аналіз документів, контент-
аналіз, спостереження, анкетування, інтерв’ю, фокус-група тощо. 

Зупинимося на них детальніше. 
Аналіз документів є основним методом під час проведення 99 % 

громадських експертиз [17; с. 7]. Він є найбільш економним з погляду 
витрат праці та фінансів. Аналіз документів дозволяє оперативно 

отримувати фактографічні дані, крім того, ця інформація має 
об’єктивний характер. У сучасному суспільстві навряд чи можна знайти 

елемент структури, функціонування якого не було б оформлено 
документально.  

Основна перевага документів полягає в тому, що вони були 
написані одночасно з документованими подіями, а основний їх недолік 
полягає в тому, що їх було написано не для дослідження, а з іншою 
метою. Наприклад, протоколи засідання пишуть для того, щоб 

зареєструвати схвалені рішення, а не щоб виявити розходження або 
незгоди між учасниками засідання; у них також не завжди 

пригадуються ті питання порядку денного, щодо яких не було досягнуто 
згоди [17; с. 7]. 

Для аналізу документів насамперед треба з’ясувати суть поняття 
«документ». Найточніше воно сформульоване в державному стандарті 

(ДСТУ 2732:2004). «Документ – матеріальний об’єкт із інформацією, 
закріпленою створеним людиною способом для її передачі в часі та 
просторі» [9]. Для проведення громадської експертизи документами, 
перш за все є закони, нормативно-регулятивні акти, контракти, 
кореспонденція, протоколи, звіти та інші документи, пов’язані із 
діяльністю органу влади. 

Існує два основних типи аналізу документів: традиційний 

(класичний) і формалізований (контент-аналіз). Традиційний метод 
аналізу – це різноманітні операції, спрямовані на інтерпретацію даних, 
що містяться в документі, з прийнятої дослідником певної позиції – 
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інтерпретацію з’ясування змісту документа [1]. Слабкість такого аналізу 

полягає в його суб’єктивності. 
Щоб позбутись елементів суб’єктивізму традиційного аналізу, 

розроблені формалізовані (кількісні) методи аналізу документів (контент-
аналіз). Суть цих методів полягає в тому, щоб знайти такі ознаки, риси, 
властивості документа (наприклад, частота вживання певних термінів), 
які б відображали істотні сторони його змісту. Тоді зміст документа 

робиться вимірюваним, над ним можна провести необхідні 
обчислювальні операції, а результати аналізу можуть досягти певної 
об’єктивності. Водночас формалізований аналіз має певну обмеженість, 
яка полягає в тому, що не весь зміст документів можна виміряти за 
допомогою формальних показників [1]. Об’єктом контент-аналізу є зміст 

газет, веб-сайтів, теле- і радіопередач, публічних виступів, суспільних і 

особистих документів, інтерв’ю, відповіді на відкриті питання анкет 
тощо. 

Важливим методом дослідження є спостереження. Це метод збору 
інформації, сутність якого полягає в безпосередній реєстрації фактів, 
явищ, процесів, які відбуваються в реальності. Найважливішою його 
перевагою порівняно з іншими методами є синхронність із 

досліджуваним явищем, процесом. Це дає змогу безпосередньо вивчати 
поведінку людей за конкретних умов у реальному часовому просторі. 
Дослідник особисто спостерігає явище, яке вивчає (трудовий колектив, 
мікрогрупу, певну особу тощо). 

Водночас спостереженню властиві певні об’єктивні та суб’єктивні 
недоліки. До об’єктивних недоліків спостереження належать 

обмеженість, локальність висновків про досліджувану ситуацію, що 
ускладнює узагальнення отриманих даних, поширення їх на великі 
масиви. Група суб’єктивних недоліків зумовлена тісним зв’язком 
спостерігача з об’єктами спостереження, оскільки спостерігач має 
певний світогляд, соціальний статус, інтереси, що позначається на 
сприйнятті, розумінні, оцінці спостережуваних явищ, процесів дійсності 

й, відповідно, на його висновках щодо побаченого. Певну роль 
відіграють емоційність, попередні настанови спостерігача щодо 

досліджуваної ситуації. Якщо він ще до спостереження має певні думки, 
міркування про об’єкт дослідження (вони можуть бути позитивні чи 
негативні), це може суттєво вплинути на процедуру спостереження, 
знизити об’єктивність отриманих даних. Зниження об’єктивності 

інформації можливе, якщо об’єкти дослідження, знаючи, що за ними 
ведеться спостереження, істотно змінюють характер своїх дій, 
поводяться нетрадиційно. На результати спостереження впливають 
настрій, здоров’я спостерігача, інші ситуативні чинники, які дуже важко 
передбачити та взяти до уваги. 

Для проведення громадської експертизи можуть бути використані 

спостереження двох типів: спостереження-участь та спостереження без 

прямої участі. У першому випадку дослідник спостерігає за процесом або 
явищем зсередини, тобто, якщо ви бажаєте вивчити діяльність певного 
органу виконавчої влади, досліднику необхідно попрацювати в ньому. 
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У випадку спостереження без прямої участі дослідження проводиться 

ззовні досліджуваної організації. 
Поширеним методом збору інформації є опитування. Опитування 

передбачає, по-перше, усне чи письмове звернення дослідника до певної 
сукупності людей – респондентів – із запитаннями, зміст яких 
репрезентує проблему, що вивчається, на рівні емпіричних індикаторів; 
по-друге, реєстрацію та статистичну обробку отриманих відповідей, 

а також їх теоретичну інтерпретацію. За формою й умовами спілкування 
дослідника з респондентом розрізняють письмові (анкетування) й усні 
(інтерв’ю) опитування. 

Найбільш поширений вид опитування – анкетування. Воно є 
груповим та індивідуальним. Найчастіше в дослідженнях 

використовують групове анкетування, оскільки письмова форма 

опитування здійснюється без прямого контакту інтерв’юера з 
респондентом. Цей метод є доцільним, якщо виникає необхідність 
опитати велику кількість респондентів за відносно стислий час, або якщо 
згідно із завданням дослідження респонденти повинні ретельно 
обдумувати свої відповіді, маючи перед очима надруковані питання. 

Проводячи громадську експертизу діяльності органів виконавчої 

влади, не слід забувати, що ми маємо справу з особливою групою 
респондентів – державними службовцями та працівниками органів 
влади. Значною проблемою під час анкетування цієї групи є те, що 
далеко не всі опитувані повертають заповнені анкети. Тому необхідно 

докласти зусиль під час формулювання питань і розробки способів 
заохочення участі. Один з них – перелік питань має бути відносно 

коротким, а заповнення анкети не повинно забирати багато часу. 
Стосовно заохочення участі в анкетуванні фахівці з Українського 
незалежного центру політичних досліджень пропонують пам’ятати, що 
посадовці, як правило, заповнюють анкети у трьох випадках: цього від 
них вимагає коло обов’язків; цього вимагає їхній керівник; це їх дійсно 
цікавить [17; с. 9]. 

Розглянемо метод інтерв’ю. Це метод збору інформації, що 
ґрунтується на вербальній соціально-психологічній взаємодії між 

інтерв’юером і респондентом з метою одержання даних, які цікавлять 
дослідника. Порівняно з анкетуванням інтерв’ю має певні переваги та 
недоліки. По-перше, інтерв’ю дає можливість більш глибоко проникнути 
в соціально-психологічні причини людської поведінки. По-друге, під час 

його проведення можна встановити ступінь відвертості респондента.  
По-третє, інформація, що збирається за допомогою інтерв’ю, надходить 
більш швидко й повно і зазвичай, є безпосередньою та яскравою. Під час 
інтерв’ю контакт між дослідником і респондентом здійснюється за 
допомогою інтерв’юера, який ставить запитання, передбачені 
дослідженням, організовує та спрямовує бесіду з кожною людиною, 

фіксує одержані відповіді згідно з інструкцією. Для одержання одного й 

того самого обсягу інформації під час використання методу інтерв’ю 
дослідник витрачає більше часу та засобів, ніж під час анкетування.  
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На інтерв’ю впливають місце, конкретні умови, тривалість його 

проведення (найчастіше респондент погоджується на нетривале 
інтерв’ю). Метод інтерв’ю дає змогу одержати глибинну інформацію про 
думки, погляди, мотиви, уявлення респондентів. Суттєвою його 
особливістю є, здебільшого, зацікавленість респондента опитуванням, 
яка забезпечується особистим контактом учасників інтерв’ю. Однак 
організація та проведення інтерв’ю наштовхуються на певні труднощі, 

пов’язані з пошуком психологічного контакту з респондентом; значними 
матеріальними та часовими витратами; забезпеченням анонімності 
інтерв’ю. Особливості інтерв’ю зумовили його широке використання під 
час проведення громадської експертизи. 

Зазвичай у громадській експертизі використовуються два типи 

інтерв’ю: формалізовані та глибинні (неформальні). Інтерв’ю першого 

типу – це своєрідний офіційний коментар щодо досліджуваної проблеми, 
і питання для формального інтерв’ю мають бути чітко визначеними. 
У випадку глибинного інтерв’ю респонденту ставиться ряд «відкритих» 
питань, поки не з’ясується все, що цікавить інтерв’юера. 

Для використання методу експертної оцінки насамперед 
формується група добре поінформованих осіб, які відбираються за 

такими ознаками: професійний статус (посада, науковий ступінь і вчене 
звання, стаж роботи тощо); результати тестування (з урахуванням оцінки 
їхньої попередньої діяльності як експертів) та атестації їх колегами. 
Ураховуються також громадська думка, імідж кожного в даній сфері 

суспільного життя. Основний робочий інструментарій експертних 
опитувань — анкети або бланк-інтерв’ю, опрацьовані за спеціальною 

програмою. Згідно з цим процедура одержання інформації може 
виглядати як анкетування чи інтерв’ювання експертів. 

Метод фокус-груп належить до якісних методів збору інформації. 
Застосування даного методу передбачає групову дискусію під 
керівництвом спеціаліста (модератора). Головною перевагою даного 
методу є можливість оперативного отримання так званої глибинної 

інформації у невеликій групі респондентів. Сутність методу полягає в 
тому, що увага учасників фокусується на досліджуваній проблемі з 

метою визначити ставлення до поставленої проблеми, з’ясувати 
мотивацію тих чи інших дій. Крім того, даний метод дозволяє замовнику 
спостерігати за перебігом дослідження і робити відповідні висновки. 
Фокус-група може застосовуватись у поєднанні з іншими методами 

(як кількісними, так і якісними) і як самостійний метод збору інформації. 
На відміну від кількісних методів дослідження, які дають відповідь 

на питання «Хто?» й «Скільки?», фокус-група дає відповідь на питання 
«Яким чином?» і «Чому?». Якщо в кількісному дослідженні базовим 
методом є опитування, за якого респондентів, що представляють певну 
категорію осіб, опитують за єдиною схемою (анкетою), то у фокус-групі 

(якісному дослідженні) застосовуються методи глибинного групового 

інтерв’ю, які дозволяють «витягнути» з респондента інформацію, яка не 
знаходиться на поверхні і яка показує широкий спектр ставлення до 
проблеми [19]. 
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Фокус-група є суб’єктивним методом дослідження. Сутність цього 

методу полягає в тому, що в груповому обговоренні респондент 
включений у спілкування з подібними собі. Учасників фокус-групи 
зосереджують на питаннях, які цікавлять дослідника, з метою отримати 
приховану інформацію. Кількісні та якісні дослідження часто проводять 
разом, і їх результати доповнюють один одного. 

Розглянувши основні методи проведення громадської експертизи 

діяльності органів виконавчої влади, можна зробити узагальнюючий 
висновок, що діапазон цих методів є досить широким і кожний з них 
має ряд переваг та недоліків. Ефективному проведенню дослідження 
сприяє раціональний вибір і комплексне поєднання певних методів, 
залучення фахівців. Доцільність застосування того чи іншого методу в 

даному дослідженні залежить від потенціалу методу, змісту й завдань 

дослідження, ступеня опрацювання проблеми, людських, фінансових та 
інших ресурсів. Крім того, зазвичай для проведення дослідження 
використовуються комбінації різних методів. Завершується громадська 
експертиза формулюванням висновків, пропозицій та рекомендацій, які 
повинні мати конкретний, реалістичний характер, необхідні 
обґрунтування в матеріалах дослідження, підтверджуватися 

документальними й статистичними даними. 
 

1.3. Публічність та відкритість громадської експертизи 

діяльності органів виконавчої влади як запорука фаховості  

та неупередженості 

 

Після проголошення Україною курсу на європейську та 
євроатлантичну інтеграцію перед нею постали складні завдання 
адаптації багатьох елементів державного управління до стандартів ЄС. 
Однією з головних проблем є підвищення ефективності державного 
управління в країні. Причому це підвищення має відбуватися за умов 
упровадження принципів прозорості та відкритості не лише в діяльність 

органів влади, але й у діяльність інших секторів суспільного життя. 
У демократичному суспільстві існує значна кількість інструментів та 

механізмів для досягнення цієї мети, й одним з найбільш результативних 
можна вважати громадський контроль за діяльністю органів влади.  

Громадський контроль – це одна з функцій громадянського 
суспільства, проявом якої є публічна перевірка діяльності органів влади з 

боку громадян та їх об’єднань на відповідність цілей, які влада 
проголошує, і спрямована на корегування як цієї діяльності, так і самих 
цілей. Механізм контролю громадянського суспільства за діяльністю 
органів влади є однією з форм здійснення народовладдя, інструментом 
захисту й забезпечення прав і свобод особистості, який виявляється в 
діяльності окремих індивідів, їх колективних утворень у межах політико-

правової системи [16]. 

Громадський контроль є вищим проявом громадянської активності. 
Якщо політичний контроль над владою здійснює сама влада й політична 
опозиція з метою стати владою, то громадський контроль не має на меті 
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усунути чинну владу, а є виразом свідомості громадян, концентрованим 

бажанням брати участь в управлінні державою. Громадський контроль 
здебільшого спрямований на «низовий рівень» виконавців, які 
впроваджують ту чи іншу політику і вирішують конкретні завдання на 
місцях або у певній вузькій сфері. Це активна можливість бачити їх 
прорахунки та корегувати дії відповідно до політичної стратегії 
розвитку. За словами А. Шустрова, громадський контроль має у своїй 

основі егоїстичне почуття власного добра громадянина, але не всупереч, 
а разом із загальним добром [6]. 

З погляду наукового підходу громадський контроль розглядається 
як інструмент громадської оцінки ступеня виконання органами влади та 
іншими підконтрольними об’єктами їх соціальних завдань. Тобто 

характерні відмінності громадського контролю від будь-якого іншого 

виду контролю перебувають у суб’єктно-об’єктній сфері і полягають у 
тому, що, по-перше, громадський контроль здійснюється саме 
громадськістю і, по-друге, що в процесі здійснення громадського 
контролю контролюється виконання саме соціальних завдань, 
безпосередньо пов’язаних із захистом і реалізацією прав та свобод 
громадян, задоволенням і узгодженням соціальних потреб та інтересів 

населення [16]. 
Громадський контроль, як і будь-який інший вид контролю, 

здійснюється шляхом зіставлення підконтрольних об’єктів із певними 
соціальними нормами, обраними як еталонні, на підставі чого робиться 

висновок щодо відповідності цієї діяльності встановленим вимогам. Але 
завдання громадського контролю не зводиться лише до виявлення 

розходжень між заданими та фактичними результатами. Головна мета 
громадського контролю – усунення та попередження причин, які 
породжують цю невідповідність, забезпечення додержання об’єктами 
контролю відповідних норм. Завдання громадського контролю полягає в 
тому, щоб не допустити дій контрольованих суб’єктів за межами 
законності й правопорядку, попередити можливі відхилення від 

визначених цілей, а також інтересів суспільства та його суб’єктів, а в 
разі появи цих відхилень усунути їх негативні наслідки [16]. 

Досить часто поняття «громадський контроль» ототожнюють з 
поняттям «громадська експертиза». За визначенням, яке міститься в 
Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності 
органів виконавчої влади, затвердженому Постановою Кабінету 

Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976 (далі – Порядок), 
громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади є складовою 
механізму демократичного управління державою, який передбачає 
проведення інститутами громадянського суспільства оцінки діяльності 
органів виконавчої влади, ефективності прийняття і виконання такими 
органами рішень, підготовку пропозицій щодо розв’язання суспільно 

значущих проблем з метою їх урахування органами виконавчої влади у 

своїй роботі [44]. Як можна побачити, порівнявши визначення термінів 
«громадський контроль» та «громадська експертиза», така позиція має під 
собою підстави. 
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З іншого боку, громадська експертиза часто розглядається як одна 

з форм громадського контролю, поряд із соціологічними та 
статистичними дослідженнями, участю громадян у виборах, 
референдумах, громадських слуханнях тощо. На наш погляд, такий 
підхід є все ж таки більш доречним, оскільки терміни «контроль» та 
«експертиза» мають різне значення. Наприклад, «контроль – це 
перевірка, а також спостереження з метою перевірки» [22; с. 285], 

а «експертиза – це дослідження спеціалістом (експертом) будь-яких 
питань, вирішення яких потребує спеціальних знань» [3; с. 686]. З огляду 
на наведені визначення, можна зауважити, що поняття «контроль» є все 
ж таки ширшим, ніж «експертиза». Крім того, процедура перевірки може 
містити й певні дослідження експертів. Отже, будемо вважати, що 

громадська експертиза є складовою громадського контролю. 

Громадська експертиза, як і громадський контроль, 
є обов’язковими умовами демократичного суспільства, як запорука 
народовладдя, прозорості й відкритості державного управління. 
Громадянське суспільство, зазвичай, виступає захисником цього права й 
постійно нагадує про нього органам влади. Існує цілий ряд нормативно-
правових актів, які ґарантують громадськості відкритість та прозорість 

органів влади, їх підзвітність. Постанова Кабінету Міністрів України від 
5 листопада 2008 р. № 976, яка затверджує Порядок сприяння 
проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої 
влади, є одним з таких нормативно-правових актів [44]. 

Право здійснення громадської експертизи належить інститутам 
громадянського суспільства, під якими слід розуміти громадські 

організації, професійні й творчі спілки, організації роботодавців, 
благодійні і релігійні організації, органи самоорганізації населення, 
недержавні засоби масової інформації та інші непідприємницькі 
товариства й установи, легалізовані відповідно до законодавства. 
Зазначимо також, що право здійснення громадського контролю має 
належати тим інститутам громадянського суспільства, серед видів 

діяльності яких є здійснення громадського контролю за діяльністю 
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх 

установ.  
Громадська експертиза здійснюється безпосередньо представниками 

вищезазначених інституцій – громадськими експертами. Дуже важливим 
питанням для інститутів громадянського суспільства, які проводять 

громадську експертизу, є визначення кандидатур громадських експертів. 
Для проведення якісної громадської експертизи необхідно зібрати 
експертну групу, склад якої залежить від мети і предмету даної експертизи. 

Проведення громадської експертизи має бути максимально прозорим 
та відкритим. Кожен її етап має бути оприлюднений. Для того щоб 
розпочати процедуру громадської експертизи, інститут громадянського 

суспільства має надіслати письмовий запит щодо проведення громадської 

експертизи на ім’я керівника відповідного органу влади. У даному запиті 
обов’язково мають бути вказані такі пункти:  
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– найменування інституту громадянського суспільства, який 

проводитиме громадську експертизу; 
– відомості про легалізацію інституту громадянського суспільства 

(ким, де та коли він був зареєстрований); 
– місцезнаходження інституту громадянського суспільства (контактна 

адреса); 
– контактна електронна адреса й телефон; 

– прізвище, ім’я і по батькові особи, уповноваженої контактувати з 
органом влади; 

– предмет і мета громадської експертизи; 
– перелік документів та інших матеріалів, необхідних для проведення 

громадської експертизи; 

– перелік інших форм сприяння, які, на погляд інституту 

громадянського суспільства, їм має надати орган влади (залежно від 
обраних ним методів збору інформації та її аналізу). 

Відповідно до Порядку орган влади, до якого надійшов такий запит 
на проведення громадської експертизи, має в тижневий строк розмістити 
на власному веб-сайті інформацію про надходження запиту та про заходи, 
здійснені ним з метою сприяння проведенню громадської експертизи. 

Після того як інститут громадянського суспільства надав органу 
влади експертний висновок з пропозиціями за результатами громадської 
експертизи, орган влади зобов’язаний у тижневий строк розмістити ці 
пропозиції на власному веб-сайті. Крім того, орган влади повинен 

регулярно інформувати громадськість через засоби масової інформації, 
власний веб-сайт про заходи, що вживаються за результатами проведення 

громадської експертизи. 
У свою чергу, інститут громадянського суспільства, який проводить 

громадську експертизу, має також оприлюднювати дану інформацію всіма 
можливими способами: розміщення на власному веб-сайті, публікація у 
печатних ЗМІ, оприлюднення під час виступів на телебаченні та радіо, 
проведення громадських слухань та інших комунікативних заходів. 

На думку М. Лациби з Українського незалежного центру політичних 
досліджень, інститут громадянського суспільства, перед тим як проводити 

громадську експертизу, має сформувати план медіа-підтримки проекту, в 
якому різні компоненти можуть оптимально доповнювати одне одного. Цей 
перелік елементів складають: 

– розсилка прес-анонсів щодо початку експертизи; 

– початкова прес-конференція; 
– розсилка прес-релізів із результатами аналізу; 
– коментарі (короткі персональні повідомлення); 
– участь у теле- та радіопередачах у місцевих ЗМІ; 
– участь у «гарячих телефонних лініях» у локальних ЗМІ; 
– підготовка та розповсюдження світлин; 

– проведення підсумкової прес-конференції [17; с. 19 – 20]. 

Необхідність оприлюднення кожного етапу громадської експертизи 
інститутом громадянського суспільства має під собою цілком зрозуміле 
підґрунтя. Прозорість і відкритість у проведенні даної процедури повинна 
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захистити організацію, яка його проводить, від провокацій з боку органів 

влади (на жаль, така можливість є цілком реальною), від звинувачень в 
упередженості або непрофесійності. Крім того, така відкритість і постійне 
інформування широкого загалу про перебіг громадської експертизи має 
забезпечити виконання органом влади вимог Постанови. Мова йде про 
обов’язковість розгляду експертних пропозицій, наданих органу влади 
інститутом громадянського суспільства за результатами громадської 

експертизи, та розробку й затвердження органом влади заходів, 
спрямованих на реалізацію цих пропозицій. На нашу думку, перебуваючи 
під пильним наглядом громадськості, засобів масової інформації та інших 
секторів суспільства, органи влади навряд чи насміляться зухвало 
порушувати вимоги чинних нормативно-правових актів. 

Отже, від самого початку громадської експертизи інститут 

громадянського суспільства має повідомити широкий загал про її 
проведення й надати всю можливу інформацію про даний захід: усі 
відомості про організацію, яка його проводить, діяльність якого органу 
влади буде піддана експертизі, строк проведення громадської експертизи й 
т.ін.  

Оскільки датою початку проведення громадської експертизи є день 

надходження запиту від інституту громадянського суспільства на 
проведення громадської експертизи до органу влади, то громадська 
організація має повідомити суспільство про те, коли саме орган влади 
отримав їх запит. Для цього їй необхідно або зареєструвати в органі влади 

свій запит особисто, або відправити його поштою рекомендованим листом 
з повідомлення про вручення поштового відправлення. У даному випадку 

оприлюднення дати початку експертизи робить неможливим для органу 
влади вдати, що вони такого запиту не отримували або отримали його в 
інший день. Але й для інституту громадянського суспільства оприлюднення 
дати початку експертизи є певним зобов’язанням, оскільки, у цьому 
випадку, йому буде вкрай незручно, наприклад, занадто затягувати 
процедуру експертизи.  

Після того як інститут громадянського суспільства отримав 
підтвердження того, що орган влади одержав його запит на проведення 

громадської експертизи, він має чекати відповіді від органу влади. 
Отримавши таку відповідь, громадська організація знову ж таки повинна 
її оприлюднити. Таким чином, громадськість узнає не лише про факт, що 
орган влади відповів на запит, але й що саме він відповів, а це є дуже 

важливим. У цьому випадку жодна зі сторін (орган влади або інститут 
громадянського суспільства) не зможе заперечити власні дії: громадська 
організація не зможе заперечити, що вона отримала розгорнуту, вичерпну 
та конструктивну відповідь на свій запит і не зможе звинуватити орган 
влади в несприянні проведенню громадської експертизи та невиконанні 
вимог Порядку; орган влади, у свою чергу, не зможе заперечити власну 

відповідь на запит, якщо вона за своєю сутністю є просто відпискою, що 

складається з двох речень.  
Дуже важливим для інституту громадянського суспільства є 

оприлюднення переліку експертів, які будуть проводити громадську 
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експертизу. З одного боку, це дозволить і громадськості, і органу влади, 

який експертується, скласти враження про експертів, їх професійність. 
З іншого боку, громадські експерти, які потрапили до зони уваги, просто 
не мають можливості вести себе упереджено або непрофесійно, якщо вони 
дорожать власною репутацією. 

Ще раз наголосимо на необхідності оприлюднення інститутом 
громадянського суспільства всіх етапів громадської експертизи та всіх 

документів, які він отримує від органу влади. Але особливої важливості 
набуває заключний етап громадської експертизи – оприлюднення 
експертного висновку та експертних пропозицій, які підготували експерти 
за результатами громадської експертизи. Перед тим як надсилати органу 
влади експертний висновок, інституту громадянського суспільства доречно 

провести громадське обговорення результатів громадської експертизи з 

представниками громадських організацій і вислухати поради та 
зауваження, які могли би підвищити ефективність наданих експертних 
пропозицій. Після того як експертний висновок надісланий до органу 
влади, про це знову ж таки повідомляється широкий загал, а також 
оприлюднюється зміст цього висновку. Наступним кроком інституту 
громадянського суспільства є оприлюднення відповіді органу влади про 

результати розгляду експертних пропозицій та заходи щодо їх реалізації. 
Отже, інститут громадянського суспільства оприлюднює всі листи й 

документи, які їм надходять від органу влади, що можна зробити за 
допомогою мережі Інтернет. Дослідження співвідношення розвитку 

Інтернету і демократизації суспільства дозволяє зробити висновок, що 
всесвітню мережу слід визнати важливим інструментом зміцнення й 

розвитку демократії. Важливою особливістю інформаційного суспільства є 
те, що нові інформаційно-комунікаційні технології дозволяють 
розширювати права громадян шляхом надання їм доступу до різної 
інформації; збільшити ступінь їх участі в прийнятті політичних рішень та 
контролю за діяльністю публічної влади; активно творити інформацію, а не 
тільки її споживати. 

Після завершення громадської експертизи та отримання відповіді від 
органу влади, інституту громадянського суспільства було б доречно 

провести прес-конференцію, щоб ознайомити громадськість з її перебігом 
та результатами.  

Ми з’ясували, що дотримання вимог відкритості й прозорості 
діяльності органів влади забезпечують не лише вони самі, а й 

громадськість та інші члени суспільства, які постійно нагадують їм про це 
й пильно стежать за виконанням даних умов. Але громадськість та 
інститути громадянського суспільства мають і самі суворо дотримуватись 
вимог відкритості й прозорості у власній діяльності, демонструючи в такий 
спосіб, не лише власну професійність та неупередженість, але й те, що 
вони ведуть чесну гру. 
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ІНСТИТУЦІЙНЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ 

ЕКСПЕРТИЗИ ДІЯЛЬНОСТІ  ОРГАНІВ ВЛАДИ В УКРАЇНІ 

 
Як визначено в пункті 2 «Порядку сприяння проведенню 

громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади» 
(затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 
2008 р. № 976), громадська експертиза діяльності органів виконавчої 

влади є складовою механізму демократичного управління державою, 
який передбачає проведення інститутами громадянського суспільства 
оцінки діяльності органів виконавчої влади, ефективності прийняття і 
виконання такими органами рішень, підготовку пропозицій щодо 
розв’язання суспільно значущих проблем з метою їх врахування 

органами виконавчої влади у своїй роботі [26]. 

Таким чином, громадська експертиза є складовою механізму 
управління саме демократичної держави, де джерелом влади є більшість 
(народ). Проведення громадської експертизи передбачає існування в 
країні громадянського суспільства з його інститутами. Також для 
проведення експертизи необхідно існування загальновизнаних критеріїв 
її оцінки (чітко сформульовані, усвідомлені, прийнятні ціль та мета 

громадської експертизи).  
Існують різні погляди відносно природи влади (першоджерела 

влади), один з яких – юридичний підхід, що виводить владу з норм та 
санкцій (негативних наслідків невиконання норм). З цього погляду влада 

– це здатність створювати норми та вимагати їх виконання. На думку 
авторів, запроваджена громадська експертиза – це інституційне 

наповнення реальною владою (здатність вимагати виконання існуючих 
норм) проголошеного першоджерела влади – народу України – в особі 
інститутів громадянського суспільства.  

Громадянське суспільство – це сфера життєдіяльності людей, що 
вільна від впливу держави та його посадових осіб. Але разом 
громадянське суспільство є організованою, внутрішньо впорядкованою 

сферою, що взаємодіє із державою, де люди реалізують свої приватні 
інтереси, об’єднуються в групи та організації. Однією з функцій 

громадянського суспільства є контроль за діями апарату державної 
влади з метою захисту інтересів своїх членів. Для того щоб виконання 
інститутами громадянського суспільства наведеної вище функції було 
можливе їх відповідний статус та повноваження повинні мати 

законодавче закріплення, а самі інститути мали б здатність 
реалізовувати ці повноваження.  

З огляду на визначення громадська експертиза є різновидом 
контролю. Контроль за поведінкою елементів організації (органів системи 
виконавчої влади) – одна з найголовніших функцій управління. Контроль 
можна визначити як діяльність, що спрямована на виявлення та 

ліквідацію відхилень від прийнятних норм та цілей організації. На 

практиці контроль здійснюється у два етапи: 1) оцінка існуючого об’єкта 
та порівняння його з еталоном (наприклад, з нормативним або плановим 
показником); 2) застосування санкцій, спрямованих на приведення 
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об’єкта, що контролюється, до стану, що є близьким або таким, що 

збігається з нормативним чи запланованим. До того ж слід додати, що 
фактично оцінка існуючого об’єкта неможлива без отримання 
відповідної інформації щодо об’єкта, діяльність якого вивчається. 

З урахуванням вищевикладеного можна констатувати, що 
громадська експертиза – складова частина контролю за діяльністю 
органів виконавчої влади, що полягає у виявленні відхилень у діяльності 

органів виконавчої влади від прийнятих і задекларованих цілей та норм. 
Проведення громадської експертизи забезпечують відповідні норми – 
процесуальні (право доступу до інформації) та матеріальні (визначений 
еталон, що обумовлює цілі громадської експертизи).  

Таким чином, можна констатувати необхідність відстежити 

законодавче закріплення таких існуючих елементів громадської 

експертизи: 
1. Демократичність (реалізація експертизи як форми безпосередньої 

реалізації права людини та влади народу). 
2. Статус суб’єктів (інститутів громадянського суспільства). 
3. Об’єкти громадської експертизи (інформація органів виконавчої 

влади). 

4. Спрямованість (ціль , мета) громадської експертизи. 
5. Процедура отримання інформації (обмеження). 
6. Санкції. 
Законодавче забезпечення громадської експертизи доцільно 

відстежити на трьох рівнях національного законодавства, ураховуючи 
існуючу ієрархію правових норм: 

1. Закріплення в Конституції (найвищий рівень). 
2. Закріплення в законах України (закони мають відповідати 

Конституції). 
3. Деталізація в підзаконних нормативно-правових актах (підзаконні 

нормативно-правові акти повинні відповідати Конституції та законам 
України. Підзаконні акти можуть створювати нові правові норми у 

певних межах, що визначені Конституцією України та законами 
України). 

У разі суперечності змісту діє нормативний акт більш високого 
рівня.  

В ідеалі законодавче забезпечення всіх визначених нами елементів 
громадської експертизи повинно пронизувати всі рівні національного 

законодавства. Від загальних норм, визначених у Конституції, 
визначення основних прав та обов’язків суб’єктів громадської 
експертизи повинно міститися у відповідному законі чи законах із 
подальшою деталізацією на ріні підзаконних нормативних актів.  

Передусім у контексті законодавчого забезпечення громадської 
експертизи можна також згадати загальновизнані норми міжнародного 

права та міжнародні зобов’язання. Чинні міжнародні договори, 

ратифіковані Верховною Радою України, є частиною національного 
законодавства України (ст. 9 Конституції України). Коментарі до змісту 
міжнародних документів наведено в дужках.  
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«Загальна декларація прав людини», що була проголошена 

резолюцією 217A(III) Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй 
від 10 грудня 1948 р. [10]. Зокрема, пункт 1 ст. 20 Декларації визначає, 
що кожна людина має право на свободу мирних зборів та асоціацій. 
Пункт 1 ст. 21 Декларації закріплює, що кожна людина має право брати 
участь в управлінні своєю країною безпосередньо або через вільно 
обраних представників. Пункт 3 ст. 21 встановлює, що воля народу 

повинна бути основою влади уряду. (Декларація визначає свободу для 
створення інститутів громадянського суспільства та їх діяльності для 
захисту прав та інтересів їх членів. Також дуже важливим є 
задеклароване право людини на участь в управлінні справами держави, 
що може полягати й у праві на громадський контроль за діяльністю 

органів держави). 

«Міжнародний пакт про громадянські і політичні права» 
(Міжнародний пакт ратифіковано Указом Президії Верховної Ради 
Української РСР N2148-VIII від 19 жовтня 1973 р.) [21]. Стаття 22 Пакту 
закріплює право кожної людини на свободу асоціації з іншими, 
включаючи право створювати профспілки і вступати до них для захисту 
своїх інтересів. (Пакт визначає свободу створення інститутів 

громадянського суспільства та мету їх створення). 
«Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції» (Конвенцію 

ратифіковано із заявами Законом України N 251-V від 18 жовтня 
2006 р.) [14]. Стаття 13 цієї Конвенції визначає роль суспільства в 

боротьбі проти корупції, зокрема: 
1. Кожна держава-учасниця вживає належних заходів, у межах своїх 

можливостей і згідно з основоположними принципами свого 
внутрішнього права, для сприяння активній участі окремих осіб і груп за 
межами державного сектору, таких як громадянське суспільство, 
неурядові організації та організації, що функціонують на базі громад, 
у запобіганні корупції й боротьбі з нею та для поглиблення розуміння 
суспільством факту існування, причин і небезпечного характеру 

корупції, а також загроз, що створюються нею. Цю участь слід 
зміцнювати за допомогою таких заходів, як:  

– посилення прозорості й сприяння залученню населення до процесів 
прийняття рішень; 

– забезпечення ефективного доступу населення до інформації;  
– проведення заходів щодо інформування населення, які сприяють 

створенню атмосфери неприйняття корупції, а також реалізація програм 
державної освіти, у тому числі навчальних програм у школах й 
університетах; 

– повага, заохочення та захист свободи пошуку, отримання, 
опублікування та поширення інформації про корупцію. Можуть 
установлюватися певні обмеження цієї свободи, але тільки такі 

обмеження, які передбачені законом і є необхідними:  

– для поваги прав або репутації інших осіб;  
– для захисту національної безпеки або публічного порядку, або 

охорони здоров’я чи моральності населення. 
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Конвенція як обов’язкову складову діяльності держави визначає 

розвиток неурядових організацій та налагодження ефективного доступу 
до інформації про діяльність органів держави, що є значущою складовою 
для запровадження інституту громадської експертизи.  

Розглянемо більш детально Закон України «Про інформацію» від 
2 жовтня 1992 р. № 2657-XII. Основними принципами інформаційних 
відносин є: ґарантованість права на інформацію; відкритість, 

доступність інформації та свобода її обміну; об’єктивність, вірогідність 
інформації; повнота і точність інформації; законність одержання, 
використання, поширення та зберігання інформації (ст. 5 закону) [49]. 

Державна інформаційна політика, тобто сукупність основних 
напрямів і способів діяльності держави з одержання, використання, 

поширення та зберігання інформації, спрямована насамперед на 

забезпечення доступу громадян до інформації (ст. 6 закону) [49]. 
Державну інформаційну політику розробляють і здійснюють органи 
державної влади загальної компетенції, а також відповідні органи 
спеціальної компетенції. 

Суб’єктом інформаційних відносин визначені громадяни України; 
юридичні особи; держава (ст. 7 закону) [49]. Ураховуючи вищенаведене, 

суб’єктом інформаційних відносин (суб’єктом громадської експертизи) не 
може бути громадська організація, що не має статусу юридичної особи 
(створена шляхом повідомлення про заснування). 

Усі громадяни України, юридичні особи й державні органи мають 

право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, 
використання, поширення та зберігання відомостей, необхідних їм для 

реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів, здійснення 
завдань і функцій (ч. 1 ст. 9 закону) [49]. З огляду на вищенаведене, 
є бажаним, щоб проведення громадської експертизи відповідало 
визначеним у статуті завданням або функціям інституту громадянського 
суспільства.  

Реалізація права на інформацію громадянами, юридичними особами 

і державою не повинна порушувати громадські, політичні, економічні, 
соціальні, духовні, екологічні та інші права, свободи й законні інтереси 

інших громадян, права та інтереси юридичних осіб (ч. 2 ст. 9 закону) 
[49]. Цю норму можна сприймати як певне обмеження цілей та завдань 
громадської експертизи.  

Право на інформацію забезпечується, між іншим, обов’язком органів 

державної влади, а також органів місцевого і регіонального 
самоврядування інформувати про свою діяльність та прийняті рішення; 
вільним доступом суб’єктів інформаційних відносин до статистичних 
даних, архівних, бібліотечних і музейних фондів (обмеження цього 
доступу зумовлюються лише специфікою цінностей та особливими 
умовами їх зберігання, що визначаються законодавством); створенням 

механізму здійснення права на інформацію; здійсненням державного 

контролю за додержанням законодавства про інформацію; 
установленням відповідальності за порушення законодавства про 
інформацію (ст. 10 закону) [49]. До речі, зазначеним вище механізмом 
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здійснення права на інформацію і є «Порядок сприяння проведенню 

громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади».  
Закон також визначає певні види інформації, серед них для 

проведення громадської експертизи можна визначити адміністративну 
інформацію (дані) та інформацію державних органів та органів 
місцевого і регіонального самоврядування.  

Адміністративна інформація (дані) - це офіційні документовані дані, 

що дають кількісну характеристику явищ та процесів, які відбуваються в 
економічній, соціальній, культурній, інших сферах життя і збираються, 
використовуються, поширюються та зберігаються органами державної 
влади (за винятком органів державної статистики) відповідно до 
законодавства з метою виконання адміністративних обов’язків та 

завдань, що належать до їх компетенції (ст. 19-1 закону) [49]. У свою 

чергу, інформація державних органів виконавчої влади – це офіційна 
документована інформація, яка створюється в процесі поточної 
діяльності органу виконавчої влади (ст. 21 закону) [49].  

Основними джерелами цієї інформації є підзаконні нормативні акти, 
ненормативні акти державних органів виконавчої влади (ч. 2 ст. 21 
закону) [49]. Інформація державних органів доводиться до відома 

зацікавлених осіб шляхом: опублікування її в офіційних друкованих 
виданнях або поширення інформаційними службами відповідних 
державних органів та організацій; опублікування її в друкованих засобах 
масової інформації або публічного оголошення через аудіо- та 

аудіовізуальні засоби масової інформації; безпосереднього доведення її 
до зацікавлених осіб (усно, письмово чи іншими способами); надання 

можливості ознайомлення з архівними матеріалами; оголошення її під 
час публічних виступів посадових осіб (ч. 3 ст. 21 закону) [49]. Звичайно, 
«Порядок сприяння проведенню громадської експертизи діяльності 
органів виконавчої влади» передбачає надання суб’єктам громадської 
експертизи інформації органу виконавчої влади в письмовому вигляді 
(документ). Проте для проведення експертизи можна використовувати й 

отриману іншим шляхом інформацію.  
Закон «Про інформацію» установлює режим доступу до інформації. 

Це передбачений правовими нормами порядок одержання, 
використання, поширення й зберігання інформації (ст. 28 закону) [49]. 
За режимом доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та 
інформацію з обмеженим доступом. 

Доступ до відкритої інформації забезпечується шляхом: 
систематичної публікації її в офіційних друкованих виданнях 
(бюлетенях, збірниках); поширення її засобами масової комунікації; 
безпосереднього її надання зацікавленим громадянам, державним 
органам та юридичним особам (ст. 29 закону) [49]. Обмеження права на 
одержання відкритої інформації забороняється законом. Для проведення 

громадської експертизи орган державної влади надає відкриту 

інформацію. Переважним правом на одержання інформації 
користуються громадяни, яким ця інформація необхідна для виконання 
своїх професійних обов’язків. 
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У свою чергу, інформація з обмеженим доступом за своїм правовим 

режимом поділяється на конфіденційну і таємну (ст. 30 закону) [49]. 
Конфіденційна інформація - це відомості, які знаходяться у володінні, 
користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і 
поширюються, за їх бажанням, відповідно до передбачених ними умов.  

Стосовно інформації, що є власністю держави і знаходиться в 
користуванні органів державної влади чи органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм 
власності, з метою її збереження може бути відповідно до закону 
встановлено обмежений доступ - надано статус конфіденційної. Порядок 
обліку, зберігання й використання документів та інших носіїв 
інформації, що містять зазначену інформацію, визначається Кабінетом 

Міністрів України.  

До конфіденційної інформації, що є власністю держави і 
знаходиться в користуванні органів державної влади чи органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх 
форм власності, не можуть бути віднесені відомості: 

• про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту; 

• про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші 
надзвичайні події, які сталися або можуть статися і загрожують безпеці 
громадян; 

• про стан здоров’я населення, його життєвий рівень, включаючи 

харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне 

забезпечення, а також про соціально-демографічні показники, стан 
правопорядку, освіти й культури населення; 

• стосовно стану справ із правами і свободами людини й 
громадянина, а також фактів їх порушень; 

• про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, їх посадових та службових осіб; 

• інша інформація, доступ до якої відповідно до законів України та 
міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України, не може бути обмеженим. 

До таємної інформації належить інформація, що містить відомості, 

які становлять державну та іншу передбачену законом таємницю, 
розголошення якої завдає шкоди особі, суспільству й державі. 

Віднесення інформації до категорії таємних відомостей, які 
становлять державну таємницю, і доступ до неї громадян здійснюється 
відповідно до Закону України «Про державну таємницю» від 21 січня 
1994 р. № 3855-XII [49]. Інформація з обмеженим доступом може бути 

поширена без згоди її власника, якщо ця інформація є суспільно 
значущою, тобто якщо вона є предметом громадського інтересу і право 
громадськості знати цю інформацію переважає право її власника на її 
захист. Доступ до офіційних документів органу влади, необхідних для 
проведення громадської експертизи, відбувається на підставі 

відповідного запиту (інформаційного запиту щодо доступу до офіційних 

документів або запиту щодо надання письмової або усної інформації). 
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Інформаційним запитом щодо доступу до офіційних 

документів є звернення з вимогою про надання можливості 
ознайомлення з офіційними документами (ст. 32 закону) [49]. Запит 
може бути індивідуальним або колективним. Він подається у письмовій 
формі. Громадянин має право звернутися до державних органів і 
вимагати надання будь-якого офіційного документа, незалежно від того, 
стосується цей документ його особисто чи ні, крім випадків обмеження 

доступу, передбачених цим законом.  
На думку авторів, визначене вище право надавати інформаційний 

запит щодо доступу до офіційних документів розповсюджується і на 
інститути громадянського суспільства, зокрема, громадські організації, 
спілки тощо, оскільки вони діють в інтересах своїх членів – громадян.  

Під запитом щодо надання письмової або усної інформації 

розуміється звернення з вимогою надати письмову або усну інформацію 
про діяльність органів влади, їх посадових осіб з окремих питань. 
У запиті повинно бути зазначено найменування того, хто запитує, 
документ, письмова або усна інформація, що його цікавить, та адреса, 
за якою він бажає одержати відповідь. 

Термін вивчення запиту на предмет можливості його задоволення не 

повинен перевищувати десяти календарних днів (ст. 33 закону) [49]. 
Протягом указаного терміну державна установа письмово доводить до 
відома запитувача, що його запит буде задоволено або що запитуваний 
документ (письмова інформація) не підлягає наданню для ознайомлення. 

Задоволення запиту здійснюється протягом місяця.  
Відмова в задоволенні запиту доводиться до відома запитувача у 

письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого 
рішення (ст. 34 закону) [49]. У відмові має бути зазначено: 1) посадову 
особу державної установи, яка відмовляє в задоволенні запиту; 2) дату 
відмови; 3) мотивовану підставу відмови. 

Відстрочка задоволення запиту допускається в разі, якщо 
запитуваний документ не може бути надано для ознайомлення в 

місячний термін. Повідомлення про відстрочку доводиться до відома 
запитувача в письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження 

прийнятого рішення. 
У повідомленні про відстрочку має бути зазначено: 1) посадову особу 

державної установи, яка відмовляє в задоволенні запиту у визначений 
місячний термін; 2) дату надсилання або видачі повідомлення про 

відстрочку; 3) причини, з яких запитуваний документ не може бути 
видано у встановлений цим законом термін; 4) термін, у який буде 
задоволено запит. 

Закон передбачає оскарження відмови в задоволенні запиту або 
відстрочки в задоволенні запиту до органу вищого рівня або до суду 
(ст.35 закону).  

Не підлягають обов’язковому наданню для ознайомлення за 

інформаційними запитами офіційні документи, які містять у собі: 
інформацію, визнану у встановленому порядку державною таємницею; 
конфіденційну інформацію; інформацію про оперативну й слідчу роботу 
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органів прокуратури, МВС, СБУ, роботу органів дізнання та суду в тих 

випадках, коли її розголошення може зашкодити оперативним заходам, 
розслідуванню чи дізнанню, порушити право людини на справедливий 
та об’єктивний судовий розгляд її справи, створити загрозу життю або 
здоров’ю будь-якої особи; інформацію, що стосується особистого життя 
громадян; документи, що становлять внутрішньовідомчу службову 
кореспонденцію (доповідні записки, переписка між підрозділами тощо), 

якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності установи, процесом 
прийняття рішень і передують їх прийняттю; інформацію, що не 
підлягає розголошенню згідно з іншими законодавчими або 
нормативними актами (установа, до якої звернуто запит, може не 
надавати для ознайомлення документ, якщо він містить інформацію, яка 

не підлягає розголошенню на підставі нормативного акта іншої 

державної установи, а та державна установа, яка розглядає запит, не 
має права вирішувати питання щодо її розсекречення); інформацію 
фінансових установ, підготовлену для контрольно-фінансових відомств 
(ст. 37 закону) [49]. 

Розглянемо Закон України «Про державну таємницю» від 21 січня 
1994 р. № 3855-XII. Відповідно до цього закону віднесення інформації до 

державної таємниці здійснюється мотивованим рішенням державного 
експерта з питань таємниць за його власною ініціативою, за зверненням 
керівників відповідних органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ, організацій чи громадян. (…) 

Інформація вважається державною таємницею з часу опублікування 
Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, до якого 

включена ця інформація, чи зміни до нього в порядку, установленому 
цим законом (ст. 10 закону) [34]. 

Надзвичайно важливим також є Закон України «Про звернення 
громадян» від 2 жовтня 1996 р. № 393/96-ВР. Зокрема, цей закон 
забезпечує громадянам України можливості для участі в управлінні 
державними й громадськими справами, для впливу на поліпшення 

роботи органів державної влади й місцевого самоврядування, для 
відстоювання своїх прав законних інтересів та відновлення їх у разі 

порушення. Права, що визначені законом, розповсюджуються і на 
об’єднання громадян (громадські організації). Найбільш цікавим 
положенням закону в нашому випадку є визначений термін відповіді 
органів державної влади на звернення громадян.  

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше ніж один 
місяць від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового 
вивчення, – невідкладно, але не пізніше за п’ятнадцять днів від дня їх 
отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні 
питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, 
установи, організації або його заступник установлюють необхідний 

термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала 

звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у 
зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів (ст. 20 закону) [47]. 
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Кадрове забезпечення громадської експертизи 

 
Громадська експертиза здійснюється безпосередньо 

представниками інститутів громадянського суспільства – громадськими 
експертами. Експерт – це фахівець у будь-якій галузі, що проводить 

експертизу та здатний на базі своїх знань та досвіду надавати 
кваліфіковану консультацію [4]. Одним з найважливіших завдань 
підготовки громадської експертизи є визначення фахівців, які потрібні 
для її проведення.  

Відбір фахівців цілком залежить від предмету та мети громадської 

експертизи. Якщо її предметом є перевірка виконання плану з 

освітлення вулиць мікрорайону, то для того щоб перевірити наявність 
ліхтарів і справність ламп не потрібні спеціальні знання. Однак якщо Ви 
вирішили оцінити ефективність виконання і доцільність заходів, 
наприклад, Державної програми з боротьби з туберкульозом, Вам 
обов’язково доведеться запросити до роботи в експертній групі, зокрема, 
професійних медиків з відповідною кваліфікацією [17; с. 11]. Таким 

чином, зрозуміло, що громадська експертиза у сфері будівництва 
вимагає присутності в складі експертної групи фахівців з будівництва – 
архітекторів, інженерів тощо; громадська експертиза в системі освіти – 
педагогів, вчителів, освітян. Взагалі до складу експертної групи можуть 

входити науковці, громадські діячі, колишні чиновники, журналісти та 
ін. Знову ж таки, необхідно зважати на те, що кожен з представників 

перелічених груп має свою спеціалізацію: журналіст може працювати 
над висвітленням як політичних подій у країні, так і за кордоном, або 
бути оглядачем економічних новин, або працювати в розділі новин 
культури. 

Важливо зазначити, що оскільки Постанова Кабінету Міністрів 
України від 5 листопада 2008 р. № 976 не вимагає, щоб експерти мали 

відношення до інституту громадянського суспільства, який ініціює 
експертизу, то такі експерти можуть бути залучені з інших організацій 

громадянського суспільства, наукових установ, ВНЗ, бізнесу [17; с. 11]. 
Це положення дозволяє залучати до здійснення експертизи фахівців, які 
мають наукові ступені кандидатів або докторів наук. Звичайно, 
необов’язково для експерта мати наукове звання, але це є бажаним, 

оскільки такі особи вже знайомі з методами наукових досліджень і 
вміють їх використовувати. Крім того, експертний висновок, підписаний 
кандидатом або доктором наук, викликає значно більше поваги.  

Але в будь-якому випадку експерти мають бездоганно володіти 
методикою проведення громадської експертизи та знати нормативну 
базу, яка регламентує дану процедуру. Крім того, слід пам’ятати, що 

найважливішими якостями громадського експерта є професійність та 

неупередженість. Зважаючи на це, експертів необхідно спеціально 
готувати для проведення громадської експертизи: для них мають 
проводитися тренінги щодо порядку проведення громадської експертизи 
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діяльності органів виконавчої влади та семінари з роз’яснення положень 

Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності 
органів виконавчої влади, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 
України від 5 листопада 2008 р. № 976. 

Залучення фахівців на етапі планування експертизи дасть 
можливість обрати правильні методи аналізу та визначити ефективну 
методику дослідження, оскільки лише експерти в змозі компетентно 

обрати необхідний інструментарій для проведення процедури 
експертизи. 

Як ми вже зазначали, громадську експертизу може здійснювати як 
одна особа, так і експертна група. Але все ж таки, на наш погляд, 
доречніше залучати до проведення громадської експертизи експертну 

групу. Одному експерту досить важко здійснювати громадську 

експертизу: по-перше, для цього знадобиться значно більше часу;  
по-друге, іноді експерт, як і будь-яка інша людина, потребує поради або 
допомоги; по-третє, працюючи групою, експерти перевіряють один 
одного, щоб уникнути помилок. У разі, коли експертна група 
складатиметься з двох осіб, в експертизі можуть виникнути спірні 
питання, у вирішенні яких нікому буде виступити третейським суддею. 

Отже, на нашу думку, таку групу оптимально формувати з трьох осіб – 
керівник експертної групи та два експерти. Таким чином, керівник 
відповідає за організацію роботи експертної групи, узагальнення 
матеріалів тощо, а два інших експерти виконують більш технічну роботу. 

Звичайно, у деяких випадках група може складатися з більшої кількості 
експертів; наприклад, коли експертиза є дуже складною і необхідно 

обробити велику кількість інформації, тоді, крім головної трійки, може 
залучатися допоміжний персонал. В інших випадках залучення більше 
трьох осіб для проведення однієї експертизи, може означати надмірне 
витрачання ресурсів. 

У розділі про публічність та відкритість громадської експертизи ми 
вже зазначали важливість оприлюднення переліку експертів, які будуть 

проводити громадську експертизу. Інституту громадянського суспільства 
доречно вказати імена і кваліфікацію всіх фахівців, що будуть 

здійснювати експертизу, в офіційному запиті на проведення експертизи. 
Також доцільно в пропозиціях за результатами експертизи вказувати 
імена експертів, які її здійснювали. Ці заходи вимагають від інституту 
громадянського суспільства дуже ретельно відбирати експертів. 

Звичайно, експертний висновок, підписаний знаними та шанованими 
професіоналами, які мають репутацію компетентних фахівців, 
сприймається зовсім по-іншому, ніж висновок, підписаний нікому не 
відомими прізвищами або взагалі особами, які мають погану репутацію. 
Зрозуміло, що формування професійної репутації потребує часу, і будь-
який експерт колись починає свою діяльність вперше. Підтвердженням 

кваліфікації експерта зазвичай слугують різноманітні дипломи, грамоти, 

сертифікати, отримані фахівцем протягом його професійної або 
експертної діяльності. Отже, доцільно формувати експертну групу в 
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такому складі: голова – відомий фахівець – і два експерти, які набувають 

досвід та ще не отримали відповідної репутації.  
З метою підготовки експертів у своїй організації інститут 

громадянського суспільства може організовувати стажування своїх 
співробітників. Для того щоб людина навчилася здійснювати громадську 
експертизу, набула досвіду та засвоїла певний корпоративний стиль, 
її прикріплюють до групи експертів, щоб вона мала змогу спостерігати, 

як відбувається дана процедура на кожному етапі. Коли молодий 
фахівець пройде не менше трьох подібних стажувань, його вже можна 
призначати експертом в експертну групу, а після того, як він проведе у 
складі експертної групи не менше трьох громадських експертиз, його 
можна призначати керівником експертної групи. Хоча, на наш погляд, 

це лише одна з умов, які необхідні для призначення експерта керівником 

групи. Також необхідні й інші підтвердження його професійності: 
дипломи, грамоти, сертифікати, наявність наукового ступеня тощо. 

Для того щоб підтримувати кваліфікацію фахівців на відповідному 
рівні, інституту громадянського суспільства доречно ввести систему 
контролю за підвищенням кваліфікації своїх співробітників, на зразок 
тої, що існує для державних службовців. Наприклад, експерт не менше 

одного разу на рік має брати участь у здійсненні громадського 
експертизи та не менше ніж двічі на рік брати участь у тренінгах або 
семінарах за темою його спеціалізації. Досвід нашої організації свідчить, 
що ефективним є проведення тренінгу для експертів безпосередньо 

перед здійсненням громадської експертизи. Це дозволяє освіжити 
знання експертів щодо процедури громадської експертизи та її методів, 

а також зосередитися на її специфіці. Наприклад, якщо передбачається 
громадська експертиза регуляторної діяльності райдержадміністрацій, то 
увага зосереджується на законодавстві, нормативних актах, інших 
матеріалах, які стосуються державної регуляторної політики та можуть 
бути корисними під час здійснення даної громадської експертизи.  

Для підтвердження офіційного статусу експерта на проведення 

конкретної експертизи діяльності органу державної влади керівнику 
інституту громадянського суспільства, який її здійснює, доречно 

підготувати лист, у якому він уповноважує певне коло осіб здійснювати 
експертизу від імені організації. Бажано вказати паспортні дані цих осіб, 
завірити лист підписом і печаткою організації [17; с. 38]. Цей документ 
дозволить засвідчити права експертної групи перед працівниками 

органу виконавчої влади.  
М. Лациба з Українського незалежного центру політичних 

досліджень радить під час визначення експертної групи не забувати про 
можливий конфлікт інтересів в експертів. Отже, необхідно перевірити, 
щоб призначені експерти не були залежними від органу виконавчої 
влади, що експертується, або його посадових осіб, щоб експерти не мали 

зобов’язань перед об’єктом експертизи або фінансового інтересу, 

родинних зв’язків тощо [17; с. 11]. У випадку, коли подібні конфлікти 
інтересів усе ж таки мають місце, експерт, який їх має, перед початком 
здійснення громадської експертизи повинен у письмовій формі офіційно 
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повідомити про це керівника інституту громадянського суспільства, 

який проводить дану громадську експертизу. За умов добровільної 
декларації громадським експертом конфлікту інтересів його 
необов’язково усувати від здійснення громадської експертизи, але це 
питання залишається на розгляд керівника організації, яка її проводить. 

Отже, кадри – це найбільш цінний ресурс, яким володіють 
інститути громадянського суспільства, а експерти – головний фактор, від 

якого залежить якість проведення громадської експертизи та 
обґрунтованість експертних висновків і пропозицій. Інститутам 
громадянського суспільства слід потурбуватись про відповідну 
підготовку власних кадрів: проводити для них тренінги, семінари, 
сприяти їх участі в навчальних програмах, курсах тощо. Крім того слід 

не забувати, що з репутації кожного експерта складається репутація усієї 

організації, тому професійність та неупередженість мають стати 
головними критеріями їх відбору. 
 

2.3.3. Інформаційно-аналітичне забезпечення  

громадської експертизи  

 

Проведення якісної громадської експертизи діяльності органів 
виконавчої влади потребує не лише фінансового та кадрового, а ще й 
інформаційно-аналітичного забезпечення. Іншими словами, для 
організації громадської експертизи інститут громадянського суспільства 

потребує певних інформаційних ресурсів. Щоб розглянути дане питання, 
доречно спочатку визначити, що ми розуміємо під даними термінами. 

Отже, інформація – документовані або публічно оголошені відомості про 
події та явища, що відбуваються в суспільстві, державі та 
навколишньому природному середовищі [11, с. 128]. У свою чергу, 
інформаційні ресурси – це сукупність документів в інформаційних 
системах (бібліотеках, архівах, базах даних тощо) [11, с. 128]. 

Поряд із визначенням термінів «інформація» та «інформаційні 

ресурси» інституту громадянського суспільства важливо розуміти, хто або 
що може стати для нього джерелом інформації, яка може бути покладена 

в основу громадської експертизи. Джерела інформації – це передбачені 
або встановлені законом носії інформації: документи та інші носії 
інформації, які являють собою матеріальні об’єкти, що зберігають 
інформацію, а також повідомлення засобів масової інформації, публічні 

виступи [11, с. 125]. Іншими словами, джерелом інформації може бути 
будь-що – документ, людина, діяльність тощо. 

Звичайно, надання класичного наукового визначення терміну 
«джерело інформації» мало допоможе в практичній роботі, тому ми 
пропонуємо перелік джерел інформації, які можуть бути використані під 
час здійснення громадської експертизи діяльності органів виконавчої 

влади:  

− нормативно-правовий акт – положення, рішення, розпорядження, 
постанова, закон; 
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− аналітичний документ – доповідна, пояснювальна, аналітична 

записка, виступ, аналітична, інформаційна довідка; 

− організаційний документ – робочий план, план заходів, посадова 
інструкція, розпорядження, наказ керівника органу влади, оголошення, 
карта послуг; 

− звітні документи органу влади – проміжні та підсумкові звіти, 
матеріали колегій і нарад, протоколи засідань; 

− дані статистики – дані статистичних довідників, щорічників, 
статистичні довідки; 

− відповіді на інформаційний запит чи звернення громадян; 

− незалежні дослідження – результати експертних досліджень, 
моніторингових та адвокасі кампаній; 

− громадські юридичні приймальні – інформація, надана їх 
експертами та клієнтами; 

− опитування громадської думки – результати соціологічних та 
експертних досліджень; 

− офіційний інтернет-ресурс органу влади – інформація у 
відповідних рубриках, спеціалізовані сервіси; 

− засоби масової інформації – тематичні матеріали; 

− звіти моніторингових організацій; 

− інтерв’ю та опитування клієнтів установи, споживачів 
адміністративних послуг органу виконавчої влади; 

− інтерв’ю та опитування експертів – представників органів влади, 
науковців, незалежних аналітиків, громадських експертів [17, с. 10 – 11]. 

Оскільки в нашій роботі мова йде про здійснення громадської 

експертизи діяльності органів виконавчої влади, то логічно, що нас 
цікавить, перш за все, інформація державних органів влади – офіційна 
документована інформація, яка створюється в процесі поточної 
діяльності виконавчої влади. Зазвичай інформація органів виконавчої 
влади доводиться до відома зацікавлених осіб шляхом: 

– опублікування її в офіційних друкованих виданнях або 

поширення інформаційними службами відповідних державних органів 
та організацій; 

– опублікування її в друкованих засобах масової інформації або 
публічного оголошення через аудіо- та аудіовізуальні засоби масової 
інформації; 

– безпосереднього доведення її до зацікавлених осіб (усно, письмово 

чи іншими способами); 
– надання можливості ознайомлення з архівними матеріалами; 
– оголошення її під час публічних виступів посадових осіб. 
Слід пам’ятати, що джерела і порядок одержання, використання, 

поширення та зберігання офіційної інформації державних органів 
визначаються законодавчими актами про ці органи. Законодавчі та інші 

нормативні акти, що стосуються прав, свобод і законних інтересів 
громадян, не доведені до публічного відома, не мають юридичної сили. 

Усі перераховані нами джерела інформації мають різні режими 
доступу, тобто передбачений правовими нормами порядок одержання, 
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використання, поширення і зберігання інформації. За режимом доступу 

інформація може поділятися, як ми вже зазначали, на конфіденційну і 
таємну. Інформація з обмеженим доступом може бути поширена без 
згоди її власника, якщо ця інформація є суспільно значущою, тобто якщо 
вона є предметом громадського інтересу і якщо право громадськості 
знати цю інформацію переважає право її власника на її захист. Держава 
здійснює контроль за режимом доступу до інформації. Завдання такого 

контролю полягає в забезпеченні додержання вимог законодавства про 
інформацію всіма державними органами, підприємствами, установами 
та організаціями, недопущенні необґрунтованого віднесення відомостей 
до категорії інформації з обмеженим доступом. Державний контроль за 
додержанням установленого режиму здійснюється спеціальними 

органами, які визначають Верховна Рада України і Кабінет Міністрів 

України. 
Доступ до відкритої інформації забезпечується шляхом: 

систематичної публікації її в офіційних друкованих виданнях 
(бюлетенях, збірниках); поширення її засобами масової комунікації; 
безпосереднього її надання зацікавленим громадянам, державним 
органам та юридичним особам. Обмеження права на одержання 

відкритої інформації забороняється законом. Переважним правом на 
одержання інформації користуються громадяни, яким ця інформація 
необхідна для виконання своїх професійних обов’язків, у нашому 
випадку – це громадські експерти. 

Ми з’ясували, що доступ до ряду інформаційних джерел є 
абсолютно відкритим, і для користування ними інституту 

громадянського суспільства не потрібні жодні додаткові дозволи. 
Наприклад, ознайомитися з інформацією, яка міститься на офіційному 
сайті органу влади або надрукована у засобі масової інформації, можна 
дуже просто. Але для отримання таких джерел інформації, як, 
наприклад, організаційні або звітні документи органу влади, інституту 
громадянського суспільства необхідно офіційно звернутися до цього 

органу. У цьому випадку інститут громадянського суспільства, згідно із 
Законом України «Про інформацію», має надіслати до відповідного 

органу влади інформаційний запит. Вищезгаданий закон (ст. 32) 
розрізняє два види запиту: інформаційний запит щодо доступу до 
офіційних документів та запит щодо надання письмової або усної 
інформації. Під інформаційним запитом щодо доступу до офіційних 

документів закон розуміє письмове звернення з вимогою про надання 
можливості ознайомлення з офіційними документами. Офіційними 
документами, відповідно до частини другої ст. 21 цього ж закону, є 
законодавчі акти України, інші акти, що приймаються Верховною Радою 
та її органами, акти Президента України, підзаконні нормативні акти, 
ненормативні акти державних органів, акти органів місцевого 

самоврядування. Під запитом щодо надання письмової або усної 

інформації закон розуміє звернення з вимогою надати письмову або усну 
інформацію про діяльність органів законодавчої, виконавчої та судової 
влади України, їх посадових осіб з окремих питань. Органи 
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законодавчої, виконавчої та судової влади України, їх посадові особи 

зобов’язані надавати інформацію, що стосується їх діяльності, письмово, 
усно, по телефону чи використовуючи публічні виступи своїх посадових 
осіб [49]. 

Досить часто громадські експерти можуть стикатися із ситуацією, 
коли органи виконавчої влади відмовляються надати їм необхідну для 
здійснення громадської експертизи інформацію, посилаючись на її 

конфіденційність або, взагалі, на її таємність. Для того щоб уникнути 
подібних випадків, громадським експертам необхідно добре знати, яка 
інформація може належати до конфіденційної, таємної, а яка – ні; і хто 
визначає цей статус. Отже, як ми вже зазначали, конфіденційна 
інформація – це відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або 

розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються, за 

їх бажанням, відповідно до передбачених ними умов. Що стосується 
інформації, що є власністю держави й знаходиться в користуванні 
органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ та організацій усіх форм власності, то з метою її 
збереження може бути, відповідно до закону, встановлено обмежений 
доступ – надано статус конфіденційної. У ряді випадків така інформація 

не може визнаватися конфіденційною. Порядок обліку, зберігання й 
використання документів та інших носіїв інформації, що містять 
конфіденційну інформацію, визначається Кабінетом Міністрів України. 
Громадяни, юридичні особи, які володіють інформацією професійного, 

ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, 
одержаною на власні кошти, або такою, яка є предметом їх 

професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та 
іншого інтересу і не порушує передбаченої законом таємниці, самостійно 
визначають режим доступу до неї, включаючи належність її до категорії 
конфіденційної, та встановлюють для неї систему (способи) захисту. 
Виняток становить інформація комерційного та банківського характеру, 
а також інформація, правовий режим якої встановлено Верховною 

Радою України за поданням Кабінету Міністрів України (з питань 
статистики, екології, банківських операцій, податків тощо), та 

інформація, приховування якої становить загрозу життю і здоров’ю 
людей [11, с. 130 – 131]. 

Інформація, що не може бути віднесена до конфіденційної, – 
відомості, які є власністю держави і знаходяться в користуванні органів 

державної влади чи органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ та організацій усіх форм власності: 

– про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту; 
– щодо аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших 

надзвичайних подій, які сталися або можуть статися і загрожують 
безпеці громадян; 

– про стан здоров’я населення, його життєвий рівень, включаючи 

харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне 
забезпечення, а також соціально-демографічні показники, стан 
правопорядку, освіти й культури населення; 
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– стосовно стану справ із правами і свободами людини і 

громадянина, а також фактів їх порушення; 
– про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, їх посадових та службових осіб; 
– інша інформація, доступ до якої, відповідно до законів України та 

міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України, не може бути обмеженим [11; с. 129]. 

Таємна інформація – інформація, що містить відомості, які 
становлять державну та іншу передбачену законом таємницю, 
розголошення якої завдає шкоди особі, суспільству й державі. 
Віднесення інформації до категорії таємних відомостей, які становлять 
державну таємницю, і доступ до неї громадян здійснюється відповідно 

до закону про цю інформацію. Порядок обігу таємної інформації та її 

захисту визначається відповідними державними органами за умови 
додержання вимог, установлених Законом України «Про інформацію». 
Порядок і терміни обнародування таємної інформації визначаються 
відповідним законом [11, с. 133]. 

Отже, ми з’ясували, що стосується інформаційної складової 
забезпечення громадської експертизи, тому звернемо увагу на її 

аналітичну складову. Перш за все, це питання обробки отриманої 
інформації.  

Аналіз (від грец. αναλυσις – розклад) – розчленування предмета 
пізнання, абстрагування його окремих сторін. Це метод дослідження, 

який включає вивчення предмета за допомогою уявного або 
практичного розчленування його на складові елементи (частини об’єкта, 

його ознаки, властивості, відносини) [2]. Кожна із виділених частин 
аналізується окремо в межах єдиного цілого. Також аналіз є синонімом 
наукового дослідження взагалі. 

Таким чином, аналізом даних є процес осмислення зібраної 
інформації: на підставі даних виробляються корисні, достовірні й 
переконливі висновки [17, с. 14]. Зазвичай аналіз поділяється на 

кількісний і якісний. У першому випадку експерт працює з кількісними 
даними (цифри, статистичні показники), а в другому – з якісними, тобто 

предметом його аналізу є слова, речення, тексти, їх зміст і сенс. Якщо з 
аналізом цифр все більш-менш зрозуміло, то якісний аналіз має значно 
менше загальних правил і стандартних процедур, що призводить до його 
певної суб’єктивності. Ця суб’єктивність зумовлюється тим, що в 

якісному аналізі майже все залежить від особи аналітика або експерта, 
від його майстерності, професійності, неупередженості.  

Процедура аналізу даних складається з кількох основних етапів: 

− формулювання гіпотези дослідження – робиться певне 
припущення, яке має підтвердитися або спростуватися подальшим 
аналізом; 

− аналіз даних – формулювання ключових питань для аналізу та 

пошук за їх допомогою в зібраній інформації закономірностей, 
відмінностей і варіацій; 
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− формулювання висновків – підсумування результатів та 

виведення висновків на підставі отриманої інформації. 

Наприклад, Ви проводите громадську експертизу регуляторної 
діяльності районної державної адміністрації, у процесі якої аналізуєте 
розпорядження її голови. По-перше, робиться припущення, що 
дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності» дозволить підвищити 
ефективність регуляторної діяльності даної райдержадміністрації. Для 

цього розпорядження її голови перевіряються за кількома параметрами: 
формальні ознаки (відповідність дати прийняття документа, наявність 
усіх необхідних реквізитів, комплектність документів тощо), 
відповідність документа вимогам до його розробки (на підставі чого він 

прийнятий, чи в компетенції органу було приймати цей документ, чи 
була дотримана процедура його підготовки і прийняття і т. ін.). Потім на 

підставі аналізу цих документів, зробленого за наведеними параметрами, 
робляться висновки, що, наприклад, розпорядження голови 
райдержадміністрації, які мають ознаки регуляторних актів, видаються 
із порушенням процедури, установленої відповідним законом, а причина 
допущених порушень полягає в браку знань та навичок співробітників 
районних державних адміністрацій. Наприкінці експерти розробляють 

конкретні пропозиції, що мають на меті покращення існуючої ситуації. 
Отже, розглянувши інформаційно-аналітичне забезпечення 

здійснення громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, 

можна зробити висновок, що без наявності даного ресурсу проведення 
громадської експертизи є неможливим. Крім того, від якості зібраної 
інформації та ретельності проведення її аналізу залежить і якість 

зроблених на їх основі висновків і пропозицій. Також з’ясовано, що 
важливу роль у даній процедурі відіграє кадровий ресурс інституту 
громадянського суспільства, оскільки від його професійності та 
неупередженості безпосередньо залежить результат громадської 
експертизи. 
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3. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

 
У попередніх розділах ми докладно розглянули концептуально-

методологічні засади громадської експертизи, інституційне та 
організаційне забезпечення громадської експертизи в Україні. Разом з 
тим найбільшу увагу слід приділити процедурі організації та проведення 
громадської експертизи. У Великому тлумачному словнику сучасної 

української мови наведено визначення поняття процедура, згідно з яким 
це «офіційно встановлений чи узвичаєний порядок здійснення, 
виконання або оформлення чого-небудь» [4, с. 1179]. Під поняттям 
«процедура» (від лат. procedo – просуваюся) також розуміють офіційно 
встановлений порядок, передбачений правилами спосіб та порядок дій 

під час здійснення, провадження справ [68]. У межах даної роботи під 

поняттям «процедура проведення громадської експертизи» будемо 
розуміти офіційний або неофіційний порядок організації та здійснення 
громадської експертизи, оформлення експертного висновку та 
експертних пропозицій. Таким чином, процедура проведення 
громадської експертизи має крок за кроком описувати порядок 
організації та проведення громадської експертизи. На нашу думку, 

найбільш доцільним є процедура організації та проведення громадської 
експертизи, що налічує 10 складових, зокрема: 

1) визначення сфери або напряму діяльності органу влади для 
проведення громадської експертизи; 

2) планування громадської експертизи; 
3) визначення мети та завдань громадської експертизи; 

4) формування групи експертів; 
5) розробка методики проведення; 
6) підготовка запиту на проведення громадської експертизи; 
7) проведення громадської експертизи; 
8) оформлення результатів громадської експертизи та рекомендацій 

органу влади; 

9) громадське обговорення результатів громадської експертизи; 
10) організація контролю за врахуванням рекомендацій за 

результатами громадської експертизи. 
Відповідно до запропонованої структури в наступних підрозділах 

розглянемо більш детально кожну складову зазначеної процедури. 
Зрозуміло, що запропонована структура не є остаточною та може бути 

змінена залежно від конкретної ситуації, мети та завдань громадської 
експертизи, наявних ресурсів тощо. Таким чином, запропонована 
структура є відкритою. Однак, ураховуючи її успішну апробацію під час 
проведення громадської експертизи регуляторної діяльності місцевих 
державних адміністрацій Дніпропетровської області, зробимо 
припущення, що використання саме цієї процедури проведення 

громадської експертизи дозволить провести її успішно та своєчасно, 

отримати обґрунтовані висновки та рекомендації. 
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Продовжимо визначення органів виконавчої влади, діяльність яких 

може бути предметом громадської експертизи. У ст. 118 Конституції 
України визначено, що виконавчу владу в областях і районах, містах 
Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації. При 
цьому особливості здійснення виконавчої влади в містах Києві та 

Севастополі визначаються окремими законами України. Згідно з 
Конституцією України склад місцевих державних адміністрацій 
формують голови місцевих державних адміністрацій.  

Важливим є також питання відповідальності, зокрема, голови 
місцевих державних адміністрацій під час здійснення своїх повноважень 

відповідальні перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України, 

підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня. 
Загалом місцеві державні адміністрації підзвітні й підконтрольні радам у 
частині повноважень, делегованих їм відповідними районними чи 
обласними радами. Місцеві державні адміністрації також підзвітні й 
підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.  

Також важливо враховувати, що рішення голів місцевих державних 

адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, іншим 
актам законодавства України, можуть бути відповідно до закону 
скасовані Президентом України або головою місцевої державної 
адміністрації вищого рівня. Таким чином, необов’язково звертатися до 

прокуратури або суду з метою скасування рішень голів місцевих 
державних адміністрацій. 

У ст. 119 Конституції України місцеві державні адміністрації на 
відповідній території забезпечують: 

1) виконання Конституції та законів України, актів Президента 
України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади; 

2) законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; 
3) виконання державних і регіональних програм соціально-

економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в 
місцях компактного проживання корінних народів і національних 

меншин - також програм їх національно-культурного розвитку; 
4) підготовку та виконання відповідних обласних і районних 

бюджетів; 
5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; 

6) взаємодію з органами місцевого самоврядування; 
7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих 

відповідними радами повноважень [15].  
Таким чином, зазначена вище діяльність місцевих органів 

виконавчої влади за цими напрямами може бути предметом громадської 
експертизи.  

Діяльність місцевих державних адміністрацій регламентується 

Законом України «Про місцеві державні адміністрації». Відповідно до ст. 
2 цього закону до основних завдань місцевих державних адміністрацій, 
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виконання яких вони забезпечують на відповідній адміністративно-

територіальній одиниці, віднесено:  
– виконання Конституції, законів України, актів Президента 

України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади 
вищого рівня;  

– законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян;  
– виконання державних і регіональних програм соціально-

економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в 
місцях компактного проживання корінних народів і національних 
меншин – також програм їх національно-культурного розвитку;  

– підготовку та виконання відповідних бюджетів;  
– звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;  

– взаємодію з органами місцевого самоврядування;  

– реалізацію інших наданих державою, а також делегованих 
відповідними радами повноважень [51].  

Принципи діяльності місцевих державних адміністрацій визначено в 
ст. 3 чинного Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
згідно з якою вони діють на засадах:  

– відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність;  

– верховенства права;  
– законності;  
– пріоритетності прав людини;  
– гласності;  

– поєднання державних і місцевих інтересів [51]. 
Повноваження місцевих державних адміністрацій встановлено 

Законом України «Про місцеві державні адміністрації» від 9 квітня 
1999 р. № 586-XIV [51]. У ст. 6 цього закону визначено, що на виконання 
Конституції України, законів України, актів Президента України, 
Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів 
виконавчої влади, власних і делегованих повноважень голова місцевої 
державної адміністрації в межах своїх повноважень видає 

розпорядження, а керівники управлінь, відділів та інших структурних 
підрозділів - накази. При цьому слід звернути особливу увагу, що 

розпорядження голів місцевих державних адміністрацій, прийняті в 
межах їх компетенції, є обов’язковими для виконання на відповідній 
території всіма органами, підприємствами, установами та 
організаціями, посадовими особами та громадянами. 

Повноваження місцевих державних адміністрацій щодо 
регулювання цін (тарифів) установлено Постановою Кабінету Міністрів 
України від 25 грудня 1996 р. № 1548 «Про встановлення повноважень 
органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо 
регулювання цін (тарифів)». 

Дотримання суб’єктами владних повноважень (місцевими органами 

виконавчої влади) своїх обов’язків має відбуватися також відповідно до 

п. 3 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України, згідно з яким 
рішення та дії суб’єкта владних повноважень мають бути прийняті або 
вчинені: 
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1) на підставі, у межах повноважень та в спосіб, що передбачені 

Конституцією та законами України;  
2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження 

надано;  
3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх умов, що мають значення 

для прийняття рішення (вчинення дії);  
4) безсторонньо (неупереджено);  

5) добросовісно; 
6) розсудливо;  
7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи 

несправедливій дискримінації;  
8) пропорційно, зокрема, з дотриманням необхідного балансу між 

будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів 

особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія);  
9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття 

рішення;  
10) своєчасно, тобто протягом розумного строку [12]. 
У своїй роботі державні службовці передусім керуються 

інструкціями, положеннями та регламентами. Слід зауважити, що 

регламенти центральних органів виконавчої влади мали бути розроблені 
й затверджені у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Типового регламенту центрального органу 
виконавчої влади» від 19 вересня 2007 р. № 1143. В місцевих органах 

виконавчої влади (місцевих державних адміністраціях) так само як у 
центральних уся діяльність визначається регламентом, який мав бути 

розроблений у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Типового регламенту місцевої державної 
адміністрації» від 11 грудня 1999 р. № 2263 [45, 46].  

Таким чином, обов’язковою умовою для успішного проведення 
громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади є знання 
громадськими експертами не лише галузевої законодавчої і підзаконної 

нормативно-правової бази, а й документів, які безпосередньо 
регламентують діяльність органів виконавчої влади, зокрема, законів 

України, постанов Кабінету Міністрів України тощо, регламентів 
діяльності, а також положень про відповідні управління й відділи органу 
виконавчої влади. Ураховуючи напрями діяльності органів виконавчої 
влади, їх завдання у певних сферах, стратегічні та концептуальні 

документи загальнодержавного та місцевого рівня, місію, мету, а також 
цілі й завдання, викладені в статутних документах інституту 
громадянського суспільства, може бути визначено відповідний предмет 
громадської експертизи. 

 
У своїй повсякденній діяльності ми дуже часто використовуємо 

різноманітні методи, разом з тим не завжди можна точно визначити той 

чи інший метод, який ми використовуємо. Тому розглянемо тепер більш 
детально методи, які можуть бути використані під час проведення 
громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади. 
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Аналіз – метод дослідження, який полягає в тому, що предмет 

вивчення подумки або на практиці розкладають на складові елементи 
(ознаки, властивості, відносини), кожний з яких потім досліджують 
окремо, як частину розчленованого цілого [70, с. 126 – 127]. 

Синтез – метод дослідження, який полягає в уявному об’єднанні 
частин предмета, розкладеного в процесі аналізу, установлення взаємодії 
та зв’язків між частинами і пізнання цього предмета як єдиного цілого 

[70, с. 126 – 127]. 
Індукція – це форма мислення, за допомогою якої думка наводиться 

на яке-небудь загальне правило, загальне положення, властиві всім 
одиничним предметам цього класу [70, с. 133]. 

Дедукція є переходом у процесі пізнання від загального до 

часткового й одиничного, виведення часткового і одиничного із 

загального [70, с. 134]. 
Під якісним аналізом розуміють певну сукупність теорій, методів і 

видів досліджень, які відрізняються тим, що не застосовують кількісні 
підходи. Цей аналіз орієнтує пізнавальний процес не на структури й 
зв’язки, а на суть та інтерпретацію суті. Найбільш значущі функції 
якісних досліджень – фактологічна, описова, перевірна, розвідувальна, 

інтеграційні функції, а також функції презентації і реабілітації [70, 
с. 135 – 136].  

Метод спостереження – отримання інформації про ті або інші 
сторони, властивості, аспекти об’єкта за допомогою прямого сприйняття 

і прямої реєстрації фактів [70, с. 136]. 
Метод неформального, неструктурованого інтерв’ю – отримання 

інформації за допомогою вільної бесіди дослідника з респондентом про ті 
або інші проблеми [70, с. 136]. 

Класичний аналіз документів – отримання інформації за допомогою 
читання документа й осмислення його змісту [70, с. 136]. Аналіз 
документів – сукупність методичних прийомів та процедур, які 
застосовуються для отримання з документальних джерел соціологічної 

інформації під час вивчення соціальних процесів та явищ для 
розв’язання певних дослідницьких завдань. 

Метод фокус-груп – метод глибокого групового інтерв’ю [70, с. 136].  
Метод кейс-стаді (метод аналізу конкретної ситуації) – метод 

отримання інформації за допомогою побудови й аналізу конкретної 
ситуації [70, с. 136]. Метод навчання аналітичним навичкам за 

допомогою колективного обговорення певного тексту, що описує певну 
ситуацію [70, с. 202]. 

Історичний метод – опис основних етапів розвитку явища. 
Монографічний метод – поглиблене дослідження якого-небудь 

явища, процесу, проблеми на одному окремому, але представницькому 
об’єкті [70, с. 136]. 

Порівняльний метод – зіставлення однотипних явищ за певними 

істотними ознаками [70, с. 136]. 
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Аналогія – очевидна подібність двох нетотожних об’єктів або 

схожість їхніх форм чи функцій за відсутності логічного зв’язку і/або 
еквівалентності [70, с. 138]. 

Моделювання – метод дослідження об’єктів за допомогою 
відтворення їхніх характеристик на іншому об’єкті – моделі [70, с. 141]. 

Системний підхід принцип пізнавальної і практичної діяльності, 
який ґрунтується на системному відображені дійсності [70, с. 142]. 

Системний аналіз – сукупність методів, прийомів і алгоритмів 
застосування системного підходу в аналітичній діяльності [70, с. 145]. 

Структурно-функціональний підхід – підхід до системи, що 
ґрунтується на визнанні зв’язку між структурою і функціями системи 
[70, с. 146].  

Прогноз – імовірнісне, науково обґрунтоване судження про 

перспективи можливих станів того або іншого явища в майбутньому і 
про альтернативні шляхи й терміни їх здійснення [70, с. 150]. 

Наукове передбачення – вид теоретичної діяльності, що полягає у 
визначенні, описанні тих або інших явищ природи, суспільного життя, 
психічних станів, яких немає або невідомі тепер, але можуть виникнути 
або бути вивчені й відкриті у майбутньому [70, с. 150]. 

Екстраполяція – метод наукового дослідження, що полягає в 
поширенні висновків, отриманих зі спостереження над однією чистиною 
явища на іншу [70, с. 154]. 

Спостереження – цілеспрямоване сприйняття дійсності з метою 

вивчення явищ, збагнення їхніх значень. 
Вимірювання – операція, за допомогою якої визначається 

відношення однієї (вимірюваної) величини до іншої однорідної величини 
(яку беруть за одиницю); число, яке виражає таке співвідношення, 
називається числовим значенням вимірюваної величини [70, с. 165].  

Класифікація – багатоступінчастий, розгалужений розподіл логічного 
обсягу поняття, упорядкування об’єктів за істотними ознаками [70, 
с. 167]. 

Вибірковий метод – статистичний метод дослідження загальних 
властивостей сукупності яких-небудь об’єктів на основі вивчення 

властивостей лише частини цих об’єктів, узятих для перевірки [70, 
с. 169]. 

Опитування – метод отримання даних за допомогою словесного 
повідомлення індивіда [70, с. 172]. 

Анкетування – один із способів письмового опитування значної 
кількості респондентів відповідно до анкети або опитувальника [70, 
с. 180]. 

Тест (тестування) – стандартизоване, часто обмежене в часі 
випробування, призначене для встановлення кількісних і якісних 
характеристик індивідуальних особливостей [70, с. 182]. 

Метод фокусування – перенесення у фокус уваги окремих об’єктів, 

що дає змогу отримати їх оригінальне бачення [70, с. 185]. 
Метод фокус-груп – фіксуюче інтерв’ю певної цільової групи, що 

провадиться за певними правилами [70, с. 186]. 
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Експертне опитування – опитування експертів відповідно до певних 

правил з подальшою кількісною обробкою результатів [70, с. 188]. 
Метод Дельфі – метод експертного опитування, який передбачає 

повну відмову від особистих контактів експертів і колективних 
обговорень, багаторівневість процедури опитування, забезпечення 
експертів інформацією після кожного туру дослідження й обґрунтування 
відповідей експертів на запит організаторів опитування [70, с. 191]. 

Експеримент – метод наукового пізнання, доведення гіпотез за 
допомогою гіпотетичного перетворення об’єкта в контрольованих і 
керованих умовах та фіксації отриманих фактів, співвідношення їх з 
гіпотезою [70, с. 191]. 

Верифікація – перевірка, емпіричне підтвердження або 

спростування теоретичних положень науки через їх зіставлення з 

об’єктом дослідження, даними спостережень та експерименту [70, 
с. 193]. 

Текстовий аналіз – одна з методологічних стратегій постмодернізму, 
покликана подавати текст як процес смислогенезу [70, с. 202]. 

Генералізація – метод пізнання, який дає змогу на підставі 
визначення множини елементів, що мають однотипну характеристику, і 

вибору одиниці аналізу вивчити масови цілі елементів [70, с. 202]. 
 
Підготовка запиту на проведення громадської експертизи 

діяльності органу виконавчої влади 

 
Якщо послідовно виконані всі попередні підрозділи, то інститут 

громадянського суспільства наблизився до важливої стадії – підготовки 
запиту на проведення громадської експертизи. Важливість полягає в 
тому, що переважна більшість державних службовців намагається 
знайти хоч якусь зачіпку, аби відмовити громадськості в праві на 
проведення громадської експертизи. Державні службовці за змістом 
запиту на проведення громадської експертизи навряд чи зможуть 

знайти привід для відмови. Винятком буде лише запит інформації і 
матеріалів, віднесених до державної таємниці або визнаних 

конфіденційними. Тому будь-який запит щодо проведення громадської 
експертизи, який надійшов від інституту громадянського суспільства, 
буде прискіпливо вивчатися посадовими особами, у тому числі 
юристами, з метою знайти причини для відмови. Найбільш легкими 

причинами для такої відмови стануть помилки або формальні причини, 
зокрема, відсутність підпису, відсутність одного з обов’язкових 
елементів, наведених у п. 3 Порядку сприяння проведенню громадської 
експертизи діяльності органів виконавчої влади тощо. 

На нашу думку, наведення зразка заповненого належним чином 
запиту на проведення громадської експертизи дозволить підготувати за 

аналогією запит на проведення громадської експертизи будь-яким 

іншим інститутом громадянського суспільства. Саме тому розглянемо 
обов’язкові структурні елементи запиту на проведення громадської 
експертизи, зразок якого наведено в додатках А1 та А5. Важливо, що 
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орган виконавчої влади сприяє інституту громадянського суспільства в 

проведенні громадської експертизи в разі надходження від нього 
письмового запиту із зазначенням: 

– його найменування, відомостей про легалізацію, місцезнаходження 
та електронної адреси (за наявності);  

– предмета і мети громадської експертизи;  
– переліку документів та інших матеріалів, необхідних для 

проведення громадської експертизи (далі - матеріали);  
– адреси, за якою надсилається відповідь на запит, або прізвища, 

ім’я та по батькові особи, уповноваженої одержати таку відповідь, 
її контактного телефону й електронної адреси (за наявності) [26].  

Таким чином, ураховуючи п. 3 Порядку сприяння проведенню 

громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, орган 

виконавчої влади може не сприяти проведенню громадської експертизи 
у випадку, якщо письмовий запит не надійшов, або якщо в письмовому 
запиті відсутній один або кілька обов’язкових елементів. Щоб не дати 
державним службовцям шансу на відхилення Вашого запиту, особливу 
увагу слід зосередити саме на формальному виконанні вимог до запиту 
на проведення громадської експертизи. 

По-перше, цей документ може бути на бланку інституту 
громадянського суспільства або просто на папері формату А4, однак 
обов’язково в цьому документі має бути зазначено, що це «Запит на 
проведення громадської експертизи діяльності органу виконавчої влади». 

Також ми рекомендуємо зазначати нижче цього заголовку такий текст: 
«відповідно до Порядку сприяння проведенню громадської експертизи 

діяльності органів виконавчої влади, затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976 зі змінами».  

Після цього слід зазначити перелік документів, на підставі яких буде 
здійснюватися громадська експертиза, наприклад: «відповідно до ст. 38 
Конституції України, ст.ст. 5, 6, 9, 10, 21, 29, 32 Закону України «Про 
інформацію», ст. 6 Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності», Указу Президента України 
«Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 

державної політики» від 15 вересня 2005 р. № 1276, п.п. 3, 4, 5 Порядку 
сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів 
виконавчої влади, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України 
від 5 листопада 2008 р. № 976 зі змінами, Дніпропетровська обласна 

громадська організація «Дніпропетровський координаційно-експертний 
центр з питань регуляторної політики», як інститут громадянського 
суспільства (далі – ІГС), просить Вас сприяти проведенню громадської 
експертизи регуляторної діяльності Дніпропетровської районної 
державної адміністрації Дніпропетровської області». 

Наприкінці доцільно зазначити такий текст: «Згідно з п. 3 Порядку 

сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів 

виконавчої влади надаємо інформацію, необхідну для проведення 
громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади», що 
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дозволить перейти до зазначення конкретних даних, необхідних для 

подання в запиті на проведення громадської експертизи. 
 

Оформлення результатів громадської експертизи 

та рекомендацій органу виконавчої влади 

 
Існує кілька підходів до оформлення результатів громадської 

експертизи. Деякі експерти небезпідставно вважають, що громадська 
експертиза має закінчуватися підготовкою та наданням експертних 
пропозицій. Так, у п. 6 Порядку сприяння проведенню громадської 
експертизи діяльності органів виконавчої влади зазначено, що 
пропозиції, підготовлені інститутом громадянського суспільства за 

результатами проведеної громадської експертизи, ураховуються органом 

виконавчої влади під час підготовки програм соціально-економічного 
розвитку, державних цільових та регіональних програм, формування 
бюджетів відповідного рівня, вирішення питань поточної діяльності [26]. 

Однак аналізуючи існуючий вітчизняний досвід проведення 
експертиз, у тому числі державних, можна зробити висновок, що 
експертиза має закінчуватися експертним висновком. А вже на основі 

експертного висновку мають бути підготовлені експертні пропозиції. 
На підтвердження такого підходу свідчить проведений у першому розділі 
аналіз таких понять, як «експертиза» та «експерт». Розглянемо також 
визначення понять «висновок», «пропозиція» та «експертний висновок» 

наведені у Великому тлумачному словнику сучасної української мови. 
Так, висновок – це остаточна думка про що-небудь, логічний підсумок, 

зроблений на основі спостережень, міркувань або розгляду певних 
фактів [4, с. 152]. 

Пропозиція – те, що пропонується чиїй-небудь увазі, виноситься на 
обговорення, розгляд і т.ін. Порада, вказівка відносно того, як діяти, що 
робити. Те, що пропонується кому-небудь замість чогось або на вибір як 
угода, умова і т.ін. [4, с. 1164]. 

Експертний висновок – документ, що містить результат проведеної 
експертизи [4, с. 152]. Тобто навіть на понятійному рівні передбачається, 

що експертиза закінчується наданням експертного висновку. У випадку, 
коли інститутом громадянського суспільства підготовлено лише 
експертні пропозиції, порушується певна логіка, зникає обов’язковий 
елемент, який відображає результати громадської експертизи та 

підґрунтя на якому розроблено експертні пропозиції. Що може 
викликати в представників органу владі цілком логічне запитання: 
«На яких підставах Ви розробили такі пропозиції?». Для уникнення такої 
ситуації краще мати експертний висновок та пропозиції, розроблені на 
його основі. 

На підтвердження цього припущення свідчить і чинне 

законодавство. У ст. 33 Закону України «Про екологічну експертизу», де 

визначено процедуру проведення екологічної експертизи зазначено, що 
процедура проведення екологічної експертизи, передбачає вирішення 
еколого-експертними органами чи формуваннями завдань експертного 
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дослідження й оцінку об’єктів екологічної експертизи, підготовку 

обґрунтованого об’єктивного еколого-експертного висновку. Також 
зазначається, що процедура проведення екологічної експертизи 
передбачає 3 стадії: 

1) перевірку наявності та повноти необхідних матеріалів і реквізитів 
на об’єкти екологічної експертизи та створення еколого-експертних 
комісій (груп) відповідно до вимог законодавства (підготовча стадія); 

2) аналітичне опрацювання матеріалів екологічної експертизи, у разі 
необхідності натурні обстеження і проведення на їх основі порівняльного 
аналізу і часткових оцінок ступеня екологічної безпеки, достатності та 
ефективності екологічних обґрунтувань діяльності об’єктів екологічної 
експертизи (основна стадія); 

3) узагальнення окремих експертних досліджень одержаної 

інформації та наслідків діяльності об’єктів експертизи, підготовку 
висновку екологічної експертизи та подання його зацікавленим органам 
і особам (заключна стадія) [36]. 

У ст. 39 цього закону наведено вимоги до висновку державної 
екологічної експертизи , зокрема: 

– висновки державної екологічної експертизи повинні містити оцінку 

екологічної допустимості і можливості прийняття рішень щодо об’єкта 
екологічної експертизи та враховувати соціально-економічні наслідки; 

– позитивні висновки державної екологічної експертизи після 
затвердження їх спеціально уповноваженим центральним органом 

виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів чи його 
органами на місцях є підставою для відкриття фінансування проектів і 

програм чи діяльності; 
– реалізація проектів і програм чи діяльності без позитивних 

висновків державної екологічної експертизи забороняється; 
– у разі негативної оцінки об’єктів державної екологічної експертизи 

замовник зобов’язаний забезпечити їх доопрацювання відповідно до 
вимог еколого-експертного висновку і своєчасну передачу матеріалів на 

додаткову державну екологічну експертизу [36]. 
У ст. 42 даного закону наведені вимоги до висновків громадської 

екологічно експертизи, а саме: 
– висновки громадської екологічної експертизи можуть бути 

висвітлені в засобах масової інформації і надіслані відповідним радам, 
органам виконавчої влади на місцях, органам державної екологічної 

експертизи, іншим зацікавленим органам і особам та замовникам 
об’єктів екологічної експертизи, стосовно яких вона проводилася; 

– висновки громадської екологічної експертизи можуть 
ураховуватися під час проведення державної екологічної експертизи, 
а також органами, що приймають рішення про реалізацію об’єкта 
експертизи [36]. 

Законом України «Про екологічну експертизу» також чітко 

встановлені вимоги до змісту висновків економічної експертизи. Так, 
у ст. 43 зазначено, що висновки екологічної експертизи складаються з 
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вступної (протокольної), констатуючої (описової) та заключної (оціночно-

узагальнюючої) частин: 
– у вступній частині містяться дані про орган, що проводив 

екологічну експертизу, склад експертів, час проведення, найменування 
об’єкта екологічної експертизи, його кількісні та якісні показники, 
відомості про виконавців і замовників екологічної експертизи та про 
орган, який приймає рішення щодо реалізації об’єкта екологічної 

експертизи; 
– у констатуючій частині подається коротка характеристика видів 

запланованої чи здійснюваної діяльності, її впливу на стан 
навколишнього природного середовища, ступеня екологічного ризику 
відповідних заходів, спрямованих на нейтралізацію й запобігання цьому 

впливові, забезпечення вимог екологічної безпеки, охорону 

навколишнього природного середовища, раціональне використання й 
відтворення природних ресурсів; 

– у заключній частині містяться узагальнена оцінка об’єкта 
екологічної експертизи, зауваження і пропозиції щодо вдосконалення 
обґрунтування його екологічного впливу, висновки щодо схвалення, 
повернення на доопрацювання чи відхилення його від подальшого 

еколого-експертного розгляду з посиланням на відповідні нормативні 
документи та щодо можливості прийняття рішення про подальшу 
реалізацію об’єкта екологічної експертизи [36]. 

Не менш цікавим у цьому контексті є наказ Міністерства юстиції 

України «Деякі питання проведення ґендерно-правової експертизи» від 
12 травня 2006 р. № 42/5, яким затверджено інструкцію з проведення 

ґендерно-правової експертизи та форму висновку ґендерно-правової 
експертизи акта законодавства. 

В інструкції визначено механізм проведення ґендерно-правової 
експертизи чинного законодавства та проектів нормативно-правових 
актів з метою встановлення їх відповідності принципу забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Метою проведення 

ґендерно-правової експертизи актів законодавства є встановлення їх 
відповідності принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок 

і чоловіків. Також у цьому документі визначені завдання ґендерно-
правової експертизи, а саме:  

1) проведення комплексного дослідження чинного законодавства та 
проектів нормативно-правових актів на відповідність міжнародно-

правовим актам з прав людини стосовно дотримання принципу 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;  

2) підготовка обґрунтованих висновків щодо відповідності принципу 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків чинного 
законодавства та проектів нормативно-правових актів;  

3) запобігання прийняттю нормативно-правових актів, які містять 

дискримінаційні положення за ознакою статі [8].  

Ґендерно-правова експертиза проектів нормативно-правових актів 
здійснюється також у три стадії, зокрема: 
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1. Ґендерно-правова експертиза проектів нормативно-правових 

актів проводиться як складова частина правової експертизи.  
2. Під час проведення ґендерно-правової експертизи проектів 

нормативно-правових актів оцінюється відповідність проекту 
положенням міжнародно-правових актів у сфері прав людини в частині 
забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.  

3. Результати проведення ґендерно-правової експертизи проектів 

нормативно-правових актів відображаються у висновку Міністерства 
юстиції за результатами правової експертизи проектів нормативно-
правових актів, в якому робиться загальний висновок щодо 
відповідності положень проекту акта міжнародно-правовим актам з 
питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. 

У разі невідповідності положень проекту принципу забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків подаються пропозиції щодо 
можливих шляхів доопрацювання проекту [8]. 

Використовуючи аналогічний підхід, експерти Дніпропетровської 
обласної громадської організації «Дніпропетровський координаційно-
експертний центр з питань регуляторної політики» підготували експертні 
висновки за результатами громадської експертизи регуляторної 

діяльності місцевих державних адміністрацій Дніпропетровської області 
(приклад наведено у додатках А.3 та А.7). 

На початку документу – експертного висновку – наведено його назву 
(вид), а саме: Експертний висновок за результатами громадської 

експертизи регуляторної діяльності Солонянської районної державної 
адміністрації. Також зазначено: 

– мету громадської експертизи; 
– об’єкт громадської експертизи; 
– предмет громадської експертизи; 
– строки проведення громадської експертизи; 
– прізвище та ініціали громадських експертів із зазначенням їх посад 

в експертній групі; 

– відомості про організацію, що ініціювала громадську експертизу. 
Також експертний висновок за результатами громадської експертизи 

регуляторної діяльності Солонянської районної державної адміністрації 
підготовлено за типовою структурою: вступна (протокольна), 
констатуюча (описова) та заключна (оціночно-узагальнююча) частини з 
пропозиціями. 

 
Громадське обговорення результатів  

громадської експертизи 

Вітчизняними інститутами громадянського суспільства 
напрацьовано великий досвід організації та проведення громадських 
слухань і обговорень, тому в межах даної публікації ми на будемо 

детально розглядати процес їх організації та проведення. Розглянемо 

лише рекомендації, що можуть бути використані під час обговорення 
результатів громадської експертизи.  
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По-перше, для організації та проведення громадського обговорення 

доцільно залучати широке коло фахівців, експертів, науковців, 
представників інститутів громадянського суспільства, засобів масової 
інформації та представників органів влади. З цією метою можна 
використовувати оголошення на порталах, діяльність яких спрямована 
на розвиток громадянського суспільства, власну веб-сторінку інституту 
громадянського суспільства в мережі Інтернет, сайти організацій-

партнерів, засобів масової інформації, органів влади. Також корисною 
може бути електронна розсилка на адреси зацікавлених осіб. Доцільно 
також розмістити інформаційне повідомлення про цей захід, у якому слід 
зазначити: 

– назву інституту громадянського суспільства; 

– зміст питання, винесеного на обговорення; 

– цільову аудиторію; 
– відомості про дату, час і місце проведення заходів; 
– порядок реєстрації учасників, участі в обговоренні, акредитації 

представників засобів масової інформації тощо; 
– адреси і номери телефонів осіб, відповідальних за організацію 

заходу. 

Не менш важливими є розміщення й доведення до громадськості 
інформаційно-аналітичних матеріалів, що виносяться на громадське 
обговорення. У випадку, якщо громадяни почнуть знайомитися з 
інформаційно-аналітичними матеріалами, під час проведення 

громадського обговорення будуть виникати неприємні ситуації і загалом 
обговорення пройде неефективно. Тому всі необхідні матеріали мають 

бути завчасно розміщені у вільному доступі. Доцільно також вести 
протокол громадського обговорення з фіксацією всіх зауважень та 
пропозицій, що дозволить потім їх урахувати або мотивовано відхилити. 

 
Організація контролю за врахуванням рекомендацій  

за результатами громадської експертизи 

 
Громадська експертиза зазвичай спрямовується на вдосконалення 

діяльності органів влади у визначеній сфері, у тому числі на поліпшення 
процесу прийняття та виконання рішень. 

Процес контролю доцільно здійснювати ще на початку проведення 
громадської експертизи, тут знову слід повернутися до плану організації 

та проведення громадської експертизи діяльності органу виконавчої 
влади. Доцільно контролювати виконання органом влади своїх 
обов’язків, зокрема: 

– орган виконавчої влади після надходження від інституту 
громадянського суспільства письмового запиту щодо проведення 
громадської експертизи:  

1) видає в тижневий строк наказ (розпорядження) про проведення 

такої експертизи і план заходів, пов’язаних з підготовкою матеріалів, із 
зазначенням прізвища, ім’я, по батькові та посади особи (осіб), 
відповідальної (відповідальних) за забезпечення взаємодії з інститутом 
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громадянського суспільства, зміст якого доводить до відома інституту 

громадянського суспільства, що ініціює проведення громадської 
експертизи, протягом трьох днів з моменту його видання;  

2) утворює в разі потреби робочу групу для підготовки матеріалів із 
залученням представників інституту громадянського суспільства, що 
ініціює проведення громадської експертизи;  

3) розміщує в тижневий строк інформацію про надходження запиту 

щодо проведення громадської експертизи та заходи, здійснені органом 
виконавчої влади з метою сприяння її проведенню, на власному веб-
сайті;  

4) подає інституту громадянського суспільства матеріали або завірені 
в установленому порядку їх копії, з урахуванням вимог та строку, 

визначених Законом України «Про інформацію»; 

– не перешкоджає проведенню громадської експертизи та не 
втручається в діяльність інституту громадянського суспільства, пов’язану 
з її проведенням [44]. 

Важливо, що пропозиції, підготовлені інститутом громадянського 
суспільства за результатами проведеної громадської експертизи, 
ураховуються органом виконавчої влади під час підготовки програм 

соціально-економічного розвитку, державних цільових та регіональних 
програм, формування бюджетів відповідного рівня, вирішення питань 
поточної діяльності. Таким чином, і рекомендації мають бути пов’язані з 
удосконаленням зазначених документів, що дозволить налагодити 

систему контролю з чіткими показниками. 
Після надходження експертних пропозицій слід організувати 

контроль за їх урахуванням органом виконавчої влади, а саме слід 
перевіряти його дії щодо:  

1) розміщення експертних пропозицій у тижневий термін на 
власному веб-сайті;  

2) розгляд експертних пропозицій на найближчому засіданні колегії 
за участю представників інституту громадянського суспільства, що 

проводив громадську експертизу, а в разі, коли колегію не утворено, 
експертні пропозиції має розглянути керівник органу виконавчої влади у 

двотижневий термін за участю представників інституту громадянського 
суспільства, що проводив громадську експертизу; розроблення й 
затвердження за результатами розгляду експертних пропозицій заходів, 
спрямованих на їх реалізацію; 

3) надання в десятиденний термін інституту громадянського 
суспільства, що проводив громадську експертизу, письмової відповіді 
про результати розгляду експертних пропозицій та переліку заходів, 
спрямованих на їх реалізацію, з одночасним розміщенням відповідної 
інформації в засобах масової інформації та/або на власному веб-сайті; 

4) надсилання в письмовій та електронній формі Секретаріату 

Кабінету Міністрів України для розміщення на урядовому веб-сайті 

«Громадянське суспільство і влада»:  
– інформації про найменування, прізвище, ім’я, по батькові 

керівника, поштову адресу, контактні дані інституту громадянського 
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суспільства, що проводив громадську експертизу, предмет та строки її 

проведення;  
– експертних пропозицій, наданих інститутом громадянського 

суспільства за результатами проведеної громадської експертизи;  
– затверджених органом виконавчої влади заходів для реалізації 

експертних пропозицій;  
– відповіді органу виконавчої влади інституту громадянського 

суспільства про результати розгляду експертних пропозицій та заходи з 
їх реалізації. 
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Оскарження дій або бездіяльності органу влади  

до вищестоящого органу 

 
Для оскарження дій або бездіяльності органу виконавчої влади до 

вищестоящого органу потрібно з’ясувати яка саме ієрархія органів 
виконавчої влади існує в Україні.  

Відповідно до Конституції України вищим органом у системі органів 
виконавчої влади є Кабінет Міністрів України, який спрямовує і 
координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади [15]. 
Систему центральних органів виконавчої влади було визначено Указом 
Президента України «Про систему центральних органів  виконавчої 

влади» від 15 груд. 1999 р. № 1572/99 [66].  

До системи центральних органів виконавчої влади України входять 
міністерства, державні комітети (державні служби) та центральні органи 

виконавчої влади зі спеціальним статусом. 

Міністерство є головним (провідним) органом у системі центральних 

органів виконавчої влади в забезпеченні впровадження державної 
політики у визначеній сфері діяльності. Міністерство очолює Міністр, 
який входить до складу Кабінету Міністрів України.  

Державний комітет (державна служба) є центральним органом 
виконавчої влади, діяльність якого спрямовує і координує Прем’єр-

міністр України або один із віце-прем’єр-міністрів чи міністрів. 
Державний комітет (державна служба) вносить пропозиції щодо 
формування державної політики відповідним членам Кабінету Міністрів 

України та забезпечує її реалізацію у визначеній сфері діяльності, 
здійснює управління в цій сфері, а також міжгалузеву координацію та 
функціональне регулювання з питань, віднесених до його відання. 
Державний комітет (державну службу) очолює його Голова. 

Центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом має 
визначені Конституцією та законодавством України особливі завдання 
та повноваження, щодо нього може встановлюватись спеціальний 
порядок утворення, реорганізації, ліквідації, підконтрольності, 

підзвітності, а також призначення й звільнення керівників та вирішення 
інших питань. Центральний орган виконавчої влади зі спеціальним 
статусом очолює його Голова. Центральні органи виконавчої влади діють 
на підставі положень, які затверджує Президент України. 

Керівників центральних органів виконавчої влади в установленому 
порядку призначає на посади Президент України за поданням Прем’єр-
міністра України. Повноваження керівників центральних органів 
виконавчої влади на цих посадах припиняє Президент України.  

Центральні органи виконавчої влади можуть мати свої територіальні 
органи, що утворюються, реорганізовуються і ліквідовуються в порядку, 

установленому законодавством. Керівників територіальних органів 
міністерства призначає на посади та звільняє з посад у встановленому 
порядку міністр, іншого центрального органу виконавчої влади – 
керівник цього органу.  
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Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі 

здійснюють місцеві державні адміністрації (ст. 118 Конституції України) 
[15]. Статус місцевих державних адміністрацій визначає Закон України 
«Про місцеві державні адміністрації» від 9 квіт. 1999 р. № 586-XIV [51]. 

Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду 
і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету 
Міністрів України. Голови місцевих державних адміністрацій у 
здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Президентом України і 
Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні органам 

виконавчої влади вищого рівня. 

Місцеві державні адміністрації підзвітні й підконтрольні радам у 

частині повноважень, делегованих їм відповідними районними чи 

обласними радами. Місцеві державні адміністрації підзвітні і 
підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня. Місцеві державні 
адміністрації підзвітні й підконтрольні радам у частині повноважень, 
делегованих їм відповідними районними чи обласними радами. 

Скарга на дії (бездіяльність) органу виконавчої влади має таку 

структуру: 
1. Найменування та поштова адреса вищестоящого органу влади, до 

якого звертається інститут громадянського суспільства зі скаргою 
(у стовпчик з лівого боку документа). 

2. Найменування документа – Скарга на дії (бездіяльність) із 

зазначенням найменування органу виконавчої влади. 

3. Зазначення найменування та статусу інституту громадянського 
суспільства, що звертається зі скаргою. 

4. Опис подій у хронологічній послідовності із зазначенням події 
порушення законодавства із посиланням на докази, якими 
підтверджується порушення законодавства з боку органу виконавчої 
влади. 

5. Цитата змісту нормативного документа, вимоги якого було 
порушено органом влади із зазначенням номеру пункту, частини та/або 
статті нормативно-правового акта, вимоги якого було порушено. 

6. Кваліфікація порушення вимог законодавства з боку органу 

влади. 
7. Прохання щодо захисту порушених прав та притягнення осіб, що 

скоїли порушення, до відповідальності. 
8. Прохання відповісти на скаргу у встановлений законодавством 

строк із зазначенням зворотної поштової адреси скаржника – інституту 
громадянського суспільства. Доцільно зазначити контактний телефон 
організації. 

9. Перелік документів, що додаються до скарги. 

10. Підпис керівника інституту громадянського суспільства або 
особи, що його заміщає. 

Скаргу бажано виготовити на фірмовому бланку інституту 

громадянського суспільства, зазначити вихідні номер та дату. У додатках 
надаються копії документів, що засвідчуються печаткою інституту 
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громадянського суспільства із засвідчувальним написом уповноваженої 

особи.  
Скарга надсилається на адресу органу виконавчої влади 

рекомендованим листом із повідомленням про вручення його адресату. 
Можна особисто принести скаргу до відповідного органу виконавчої 
влади. У цьому разі на копії скарги необхідно поставити позначку про її 
вручення (відбиток вхідного штампу).  

Розгляд скарги вищестоящим органом може бути проведений у 
вигляді службового розслідування дій (бездіяльності) відповідної 
посадової особи на підставі ст. 22 Закону України «Про державну 
службу» [33]. Службове розслідування проводиться у строк до двох 
місяців. «Порядок проведення службового розслідування стосовно 

державних службовців» визначений Постановою Кабінету Міністрів 

України від 13 червня 2000 р. № 950 [43]. 
Про підсумки розгляду скарги заявник повідомляється письмово у 

строк, що не повинен перевищувати одного місяця. Можливе 
продовження строку надання остаточної відповіді на строк до 
закінчення проведення службового розслідування дій (бездіяльності) 
відповідного державного службовця.  

 
 
Оскарження дій або бездіяльності органу влади до суду 

 

Судове провадження щодо оскарження дій (бездіяльності) органів 
виконавчої влади під час проведення громадської експертизи 

врегульовано Кодексом адміністративного судочинства України (далі – 
КАС; реєстр. номер №2747-IV від 06.07.2005р.) [12].  

Процедуру судового оскарження можна розбити на такі етапи: 
1. Підготовка адміністративного позову, збір необхідних доказів. 
2. Подання адміністративного позову до суду. Порушення 

провадження у справі. 

3. Підготовче провадження. 
4. Судовий розгляд справи. 

5. Оголошення рішення суду. 
6. Оскарження рішень суду. 
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Додаток А 

 
 

 
 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
 

П О С Т А Н О В А 

 

від 5 листопада 2008 р. N 976 

 

Київ 

 

 

Про затвердження Порядку сприяння 
проведенню громадської експертизи 
діяльності органів виконавчої влади 

 
(Із змінами, внесеними згідно з Постановою  

Кабінету Міністрів України № 1103 від 14.10.2009) 

 
З метою створення належних умов для участі громадськості у 

формуванні та реалізації державної політики Кабінет Міністрів України 
п о с т а н о в л я є: 

 
1. Затвердити Порядок сприяння проведенню громадської 

експертизи діяльності органів виконавчої влади, що додається.  
(Пункт 2 виключено на підставі Постанови Кабінету Міністрів 

України № 1103 від 14.10.2009 р.). 
3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування керуватися під 

час проведення громадської експертизи їх діяльності затвердженим цією 
постановою Порядком.  
 

 
Прем’єр-міністр України      Ю.ТИМОШЕНКО 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів 

України 
від 5 листопада 2008 р. N 976 

 
 

ПОРЯДОК 

сприяння проведенню громадської експертизи 

діяльності органів виконавчої влади 

 
1. Цей Порядок, розроблений відповідно до пункту 4 статті 5 Указу 

Президента України від 15 вересня 2005 р. № 1276 «Про забезпечення 

участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», 
визначає процедуру сприяння проведенню інститутами громадянського 
суспільства громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади.  

 
2. Громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади (далі – 

громадська експертиза) є складовою механізму демократичного 

управління державою, який передбачає проведення інститутами 
громадянського суспільства оцінки діяльності органів виконавчої влади, 
ефективності прийняття і виконання такими органами рішень, 
підготовку пропозицій щодо розв’язання суспільно значущих проблем 

для їх врахування органами виконавчої влади у своїй роботі. 
У цьому Порядку під інститутами громадянського суспільства слід 

розуміти громадські організації, професійні та творчі спілки, організації 
роботодавців, благодійні і релігійні організації, органи самоорганізації 
населення, недержавні засоби масової інформації та інші 
непідприємницькі товариства і установи, легалізовані відповідно до 
законодавства.  

 

3. Орган виконавчої влади сприяє інституту громадянського 
суспільства у проведенні громадської експертизи у разі надходження від 

нього письмового запиту із зазначенням:  
– його найменування, відомостей про легалізацію, місцезнаходження 

та електронної адреси (за наявності);  
– предмета і мети громадської експертизи;  

– переліку документів та інших матеріалів, необхідних для 
проведення громадської експертизи (далі – матеріали);  

– адреси, за якою надсилається відповідь на запит, або прізвища, 
ім'я та по батькові особи, уповноваженої одержати таку відповідь, її 
контактного телефону і електронної адреси (за наявності).  

День надходження запиту є датою початку проведення громадської 

експертизи.  
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4. Орган виконавчої влади після надходження від інституту 

громадянського суспільства письмового запиту щодо проведення 
громадської експертизи:  

1) видає у тижневий строк наказ (розпорядження) про проведення 
такої експертизи і заходів, пов’язаних з підготовкою матеріалів, із 
зазначенням прізвища, ім’я, по батькові та посади особи (осіб), 
відповідальної (відповідальних) за забезпечення взаємодії з інститутом 

громадянського суспільства, зміст якого доводить до відома інституту 
громадянського суспільства, що ініціює проведення громадської 
експертизи, протягом трьох днів з моменту його видання;  

2) утворює у разі потреби робочу групу для підготовки матеріалів із 
залученням представників інституту громадянського суспільства, що 

ініціює проведення громадської експертизи;  

3) розміщує у тижневий строк інформацію про надходження запиту 
щодо проведення громадської експертизи та заходи, здійснені органом 
виконавчої влади з метою сприяння її проведенню, на власному веб-
сайті;  

4) подає інституту громадянського суспільства матеріали або завірені 
в установленому порядку їх копії з урахуванням вимог та строку, 

визначених Законом України «Про інформацію».  
 
5. Посадові особи органу виконавчої влади не повинні 

перешкоджати проведенню громадської експертизи та втручатись у 

діяльність інституту громадянського суспільства, пов’язану з її 
проведенням.  

 
6. Пропозиції, підготовлені інститутом громадянського суспільства за 

результатами проведеної громадської експертизи (далі – експертні 
пропозиції), враховуються органом виконавчої влади під час підготовки 
програм соціально-економічного розвитку, державних цільових та 
регіональних програм, формування бюджетів відповідного рівня, 

вирішення питань поточної діяльності.  
 

7. Орган виконавчої влади після надходження експертних 
пропозицій:  

1) розміщує їх у тижневий строк на власному веб-сайті;  
2) розглядає їх на найближчому засіданні колегії за участю 

представників інституту громадянського суспільства, що проводив 
громадську експертизу. У разі коли колегію не утворено, експертні 
пропозиції розглядає керівник органу виконавчої влади у двотижневий 
строк за участю представників інституту громадянського суспільства, що 
проводив громадську експертизу;  

2-1) розробляє і затверджує за результатами розгляду експертних 

пропозицій заходи, спрямовані на їх реалізацію; 

(Пункт 7 доповнено підпунктом 2-1 згідно з Постановою Кабінету 
Міністрів України № 1103 від 14.10.2009 р.) 
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3) подає у десятиденний строк інституту громадянського суспільства, 

що проводив громадську експертизу, письмову відповідь про результати 
розгляду експертних пропозицій та заходи, спрямовані на їх реалізацію, 
з одночасним розміщенням відповідної інформації у засобах масової 
інформації та/або на власному веб-сайті; 

(Підпункт 3 пункту 7 в редакції Постанови Кабінету Міністрів 
України № 1103 від 14.10.2009 р.) 

4) надсилає в письмовій та електронній формі Секретаріату Кабінету 
Міністрів України для розміщення на урядовому веб-сайті «Громадянське 
суспільство і влада»:  

– інформацію про найменування, прізвище, ім’я, по батькові 
керівника, поштову адресу, контактні дані інституту громадянського 

суспільства, що проводив громадську експертизу, предмет та строки її 

проведення;  
– експертні пропозиції, подані інститутом громадянського 

суспільства за результатами проведеної громадської експертизи;  
– затверджені органом виконавчої влади заходи для реалізації 

експертних пропозицій;  
– відповідь органу виконавчої влади інституту громадянського 

суспільства про результати розгляду експертних пропозицій та заходи 
для їх реалізації. 

(Пункт 7 доповнено підпунктом 4 згідно з Постановою Кабінету 
Міністрів України № 1103 від 14.10.2009 р. ) 

ВІДКРИТОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ 
 

 

Відкритість бюджету та бюджетного процесу є обов’язковою чи 
навіть ключовою умовою функціонування демократичного 

суспільства. Прозорість бюджету дозволяє громадськості, й особливо її 
соціально активній частині, яка представляє інтереси різних верств 
населення, мати уяву про складність та альтернативи бюджетних рішень 

і впливати на органи влади, активно захищаючи свої громадянські 
права. Якщо бути більш точним, то прозорість: 

• дозволяє кожному громадянину розуміти мову і дані бюджету, а 
також бачити послуги, виконані за рахунок зібраних податків; 

• дає можливість представникам влади керуватись громадською 
думкою при прийнятті остаточних бюджетних рішень (основні 

напрямки розподілу видатків); 
• дозволяє відслідковувати якість бюджетних рішень на стадії 

прийняття та слідкувати за їх виконанням; 
• підсилює довіру населення до місцевих органів влади, тому що 

розуміння дій представників влади є передумовою громадської 
підтримки; 

• сприяє поліпшенню соціальної політики і розподілу коштів 

бюджету. 
При цьому прозорість фінансової операції має бути досягнута на всіх 
стадіях її реалізації. Стосовно бюджетного процесу, це є участь 
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громадськості в розробці напрямів соціально-економічного розвитку 

країни, регіону, території; участь громадськості та науковців у підготовці 
проектів бюджетів; обговорення проектів бюджетів; доступ населення до 
інформації з питань бюджету й витрачання бюджетних коштів на всіх 
рівнях і в усіх ланках бюджетної системи. 
Законодавчими нормами щодо участі громадян в державному 

управлінні є: 

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» - визначає 
важливість залучення громадськості, зазначаючи що «громадяни України 
реалізують своє право на участь у місцевому самоврядуванні за 
належністю до відповідних територіальних громад» 
- Бюджетний кодекс України – встановлює, що одним із принципів 

бюджетної системи є принцип публічності та прозорості, який 

передбачає інформування громадськості з питань складання, розгляду, 
затвердження, виконання державного бюджету та місцевих бюджетів, а 
також контролю за виконанням державного бюджету та місцевих 
бюджетів (ст. 7 Кодексу). Статтею 28 Кодексу визначено, що «органи 
місцевого самоврядування забезпечують публікацію інформації про 
місцеві бюджети, в тому числі рішень про місцевий бюджет та 

періодичних звітів про їх виконання». 
Основні вимоги щодо оприлюднення інформації про бюджет 

полягають в наступному: 
- місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування 

забезпечують публікацію інформації про місцеві бюджети, в тому числі 
рішень про місцевий бюджет та квартальних звітів про їх виконання. 

Рішення про місцевий бюджет має бути оприлюднене не пізніше ніж 
через десять днів з дня його прийняття у газетах, визначених 
відповідними місцевими радами; 
- інформація про виконання місцевих бюджетів (крім бюджетів сіл і 
селищ) підлягає обов'язковій публікації не пізніше 1 березня року, що 
настає за роком звіту у газетах, визначених відповідними місцевими 

радами; 
- головні розпорядники коштів місцевих бюджетів (у разі застосування 

програмно-цільового методу у бюджетному процесі): 
• здійснюють публічне представлення та публікацію інформації про 

бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні 
призначення щодо яких визначені рішенням про місцевий бюджет, 

відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством 
фінансів України, до 15 березня року, що настає за звітним; 

• оприлюднюють шляхом розміщення на своїх офіційних сайтах 
паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період 
(включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) у триденний 
строк з дня затвердження таких документів та звіти про виконання 

паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період у 

триденний строк після подання таких звітів до місцевих 
фінансових органів. 
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Разом з інформацією про бюджет головні розпорядники бюджетних 

коштів публікують оголошення про час та місце проведення публічного 
представлення такої інформації: 

• публічне представлення інформації про виконання місцевих 
бюджетів (крім бюджетів сіл і селищ) відповідно до показників, 
бюджетні призначення щодо яких затверджені рішенням про 
місцевий бюджет, здійснюється до 20 березня року, що настає за 

звітним. Інформація про час і місце публічного представлення такої 
інформації публікується разом з інформацією про виконання 
відповідних бюджетів; 

• публічне представлення інформації про виконання бюджету села, 
селища здійснюється у порядку, визначеному відповідною 

місцевою радою. 

Умови та порядок забезпечення доступу до інформації про використання 
коштів державного і місцевих бюджетів визначаються Законом 
України "Про відкритість використання публічних коштів". 
Відповідно до цього Закону, інформація оприлюднюється на єдиному 
веб-порталі використання публічних коштів, який є офіційним 
державним інформаційним ресурсом у мережі Інтернет. 

З 2011 року набрав чинності Закон України «Про доступ до публічної 

інформації» метою якого є забезпечення прозорості та відкритості 
суб’єктів владних повноважень і створенні механізмів реалізації права 
кожного на доступ до публічної інформації. Частиною 1 ст. 6 закону 

встановлено, що не може бути обмежено доступ до інформації про 
розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи 

розпорядження державним, комунальним майном, в т.ч. до копій 
відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, 
прізвищ, імен, по-батькові фізичних осіб та найменувань юридичних 
осіб, які тримали ці кошти або майно. Тобто законом чітко визначено 
обов’язок розпорядників інформації щодо використання бюджетних 
коштів надавати та оприлюднювати інформацію розпорядження 

бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження 
державним, комунальним майном. Статтею 14 закону передбачено 

обов’язок розпорядника інформації надавати достовірну, точну та повну 
інформацію. 
Проте, незважаючи на існуючі законодавчі норми щодо участі громадян 
в державному управлінні, на практиці роль громадськості в прийнятті 

рішень надзвичайно обмежена. 
В той же час, активна участь всіх зацікавлених сторін є важливою 
умовою для розробки ефективного та реалістичного бюджету й 
планування напрямів розвитку громади. 
Є цілий ряд методів покращення прозорості бюджету. Найголовніші 
з них такі: 

• ЗМІ - участь ЗМІ у всіх обговореннях та зустрічах з бюджетних 

питань, доступ до бюджетних документів (особливо схваленого 
бюджету), які не заборонені законом. 



 93 

• Підготовлена інформація - інформація про проекти або збірки 

"Коротко про бюджет", в яких наводяться основні позиції рішень 
про бюджет, підсумовуються доходи і видатки. 

• Громадські слухання - пряме залучення громадян до процесу 
прийняття рішень, що гарантує кращу поінформованість 
населення. Крім того, таким чином місцевий уряд може дізнатись 
думку своїх громадян про проекти місцевих бюджетів та взяти до 

уваги їх коментарі. 
• Зустрічі - акцент робиться на вирішенні конкретного питання 

(наприклад, план розвитку міста, села), дає можливість обговорити 
питання детально та одразу побачити ставлення громадян та 
отримати їхні коментарі з проблеми, а також критичні зауваження, 

факти і думки. 

• Список громадських думок виборців - збір інформації про 
народне ставлення до певної проблеми. 

• Дорадчі комітети — зустрічі з групою людей, які постійно 
представляють територіальну громадськість, або з робочою групою 
по вирішенню конкретного питання. 

Отже, дотримання принципу публічності та прозорості на практиці є 

запорукою надійності бюджету, оскільки це забезпечує довіру 
громадськості до державної бюджетної політики, сприяє збільшенню 
надходжень до бюджетів різних рівнів, а також посилює ефективність 
державного та громадського контролю над державними фінансами. 

Також бюджетна прозорість дає громадянам змогу відчути себе 
повноправними споживачами максимального рівня суспільних послуг в 

обмін на сплачені податкові платежі. Іншими словами, в умовах 
доступності та прозорості фінансової інформації громадськість здатна 
самостійно контролювати ефективність виконання функцій державою, а 
тому такий контроль є засобом впливу громадян на власну державу, 
дозволяє їм на практиці здійснювати народне волевиявлення, яке і є 
вираженням демократії. 
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ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ ПРОЕКТУ МІСЦЕВОГОБЮДЖЕТУ 

 

Територіальна громада має право проводити громадські слухання - 
зустрічатися з депутатами відповідної ради та посадовими особами 
органів місцевого самоврядування, під час яких представники 
територіальної громади можуть висловлюватися щодо бюджетних 
пропозицій, стратегічних планів тощо, порушувати питання, 

висловлювати думки та рекомендації на користь громади щодо 
підвищення якості послуг тощо. 
Громадське слухання- це офіційне засідання, яке проводиться органом 
місцевої влади з метою ознайомлення із міркуваннями, думками та 
зауваженнями представників громадськості. Під час слухань державні 

службовці чи посадові особи місцевого 

самоврядування ознайомлюються з думками та рекомендаціями 
мешканців певної громади щодо можливих варіантів розв'язання 
проблем, наприклад, нової пропозиції щодо фінансування. Громадські 
слухання дають також можливість адміністрації поінформувати 
громадян про свої міркування і по можливості заручитися їхньою 
підтримкою. 

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні": 
• Громада має право проводити громадські слухання з проекту бюджету; 
• Громадські слухання проводяться не рідше одного разу на рік; 
• Пропозиції, що вносяться за результатами громадських слухань, 

підлягають обов'язковому розгляду органами місцевого самоврядування; 
• Порядок організації громадських слухань визначається відповідно до 

статуту територіальної громади. 
Щоб відігравати свою роль в управлінні, громадськість повинна володіти 
вичерпною інформацією про владу, тобто знати організаційну структуру: 
яка посадова особа за що відповідає, звідки надходять кошти тощо. 
Найважливіше - громада має знати, коли, які ким ухвалюються основні 
рішення як політичні, так і поточні, оперативні. Ця інформація має бути 

максимально доступною і зрозумілою. 
Надання громадянам можливості побачити і зрозуміти, як працює 

адміністрація чи виконком, називають часом "прозорістю". Прозорість 
означає регулярне та вичерпне інформування громадськості про всі 
аспекти процесу ухвалення рішень та відповідальних офіційних осіб. 
Ініціатива щодо запровадження прозорості має йти згори, і вищі 

посадові особи повинні бути готовими до застосування основних 
принципів прозорої поведінки. 
 Це зобов'язання є абсолютно необхідним для забезпечення дієвої участі 
та підтримки з 
боку громадськості.  
З іншого боку, завдання громадян полягає в тому, щоб їх обранці перед 

ними звітували. 

Хоч прозорість і робить управління вразливим до критики, перевагою є 
те, що завдяки прозорості, водночас, пом'якшується гострота цієї 
критики. Коли людям дають можливість висловитися, вони схильні 
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виявляти менше незадоволення та ворожості до посадових осіб, які 

ухвалюють рішення, а отже, краще сприйматимуть самі рішення. 
Забезпечення підтримки громадою основних бюджетних статей, таких, 
наприклад, як проекти, що спрямовані на роз - 
будову інфраструктури або підвищення тарифів на водопостачання, має 
особливо важливе значення для життєздатності громади в майбутньому. 
Іншою перевагою є те, що залучення громадськості спонукає мешканців 

до кращого розуміння підходу, спрямованого саме на вирішення 
проблеми ніж просто до критики постфактум. 
Прозорість дає також можливість працівникам виконкому(адміністрації) 
розв'язати деякі з питань, що порушуються громадськістю, зміцнюючи 
таким чином свою репутацію та створюючи позитивний імідж. 

Ще одна перевага громадських слухань полягає в тому, що коли 

громадськість та виконком працюють разом, вони поділяють 
відповідальність за будь/які ухвалені рішення. 
Отже, наслідками прозорості є глибше розуміння та співпраця. Коли 
громадяни бачать, що відбувається у виконкомі, вони краще розуміють, 
які нелегкі рішення доводиться ухвалювати органам влади. При цьому 
довіра, упевненість та підтримка з боку громадськості зазвичай 

зростають. Скажімо, якщо мешканці бачать показники бюджету, то 
можуть зрозуміти не тільки сам факт, що кошти обмежені, а й якою 
мірою, звідки надходять ці кошти і як використовуються.  
ТНЕ ПЛАНУВАННЯ) 

Рекомендації щодо проведення громадського слухання 
1. Запросіть громадян, зокрема представників цільових груп населення 

залежно від теми слухання. 
2. Підготуйте та завчасно роздайте основні інформаційні матеріали до 
проведення публічних слухань. 
3. Заплануйте і організуйте оформлення зали, яке б сприяло досягненню 
цілей слухання. 
4. Ухваліть основні правила слухання. 

5. Спростіть процедуру реєстрації на виступи і виклику промовців 
головою зборів. 

6. Зберіть групу підтримки відповідно до наявних ресурсів. 
7. Узгодьте порядок денний. 
Окрім того, можна також застосовувати інші форми активного 
спілкування з мешканцями, а саме: 

• висвітлення питань у засобах масової інформації; 
• опитування громадської думки; 
• інтерв'ю; 
• дорадчі групи громадян; 
• проведення засідань фокусних груп; 
• "гарячі телефонні лінії"; 

• зв'язки з громадськими організаціями; 

 
Залучення громадськості до бюджетного процесу  
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У залежності від того, як формується бюджет самоврядної одиниці, яким 

є контроль за виконанням бюджету, можна говорити наскільки є 
повноцінною система самоврядування. 
Підвищення участі громадськості в місцевих бюджетних процесах та 
функціонуванні системи надання послуг дає ряд переваг як для органів 
влади, так і для громадян. 
Застосовуючи модель участі громадськості в прийнятті рішень щодо 

бюджету, органи влади можуть: 
 розбудовувати базу політичної підтримки в суспільстві; 
 розділити відповідальність за прийняття рішень особливо, що 

стосується непопулярних рішень таких, наприклад, як встановлення або 
збільшення розміру місцевого податку, оптимізація бюджетної мережі 

тощо; 

 підвищувати рівень громадського розуміння обмежень, з якими 
стикається уряд, та ступінь довіри до органів місцевої влади; 

 знаходити нетрадиційні шляхи вирішення проблем та економічно 
ефективні способи надання послуг. 
 
Зростання значимості громади має місце тоді, коли її внесок 

відображається в бюджетних результатах та фактичному підвищенні 
якості послуг. Бізнесова громада теж може одержати вигоди від участі в 
бюджетному процесі, оскільки, на думку її представників, це сприяє 
прозорості, зниженню корупції та дозволяє підрядникам брати участь у 

тендерах в умовах відкритої та справедливої системи. Участь 
громадськості в бюджетному процесі та наданні послуг може бути 

представлена у різних формах. Місцеві представники можуть по-різному 
вносити свій вклад в залежності від мети (від пасивного надання 
інформації до переговорів та обговорень). 
 

Громадяни також можуть отримати переваги від участі в процесах 
прийняття рішень, оскільки це сприяє навчанню громадськості, зменшує 

розрив між громадою та місцевими органами влади та підвищує 
відчуття безпеки шляхом забезпечення довіри до влади. 

Методи залучення громадськості можна розподілити на дві групи: 
 перша – методи, які спрямовані безпосередньо на залучення громадян 

до процесу прийняття рішень; 
 друга – методи, які спрямовані на навчання та інформування 

громадян, але не обов’язково з метою виявлення їх поглядів. 
Важливою умовою фінансової прозорості є широка доступність 
вичерпної інформації про бюджет. І така інформація має бути 
представлена в доступному, зрозумілому вигляді. Необхідно чітко 
роз’яснювати основи розрахунків, принципи зведення даних і їх обсяг. 
Інформація має бути достовірною і ґрунтуватися на офіційних джерелах. 

Згадані механізми участі можуть відрізнятися між собою за способом 

участі (делегована або безпосередня участь), типами рішень, що 
приймаються (дорадчі або обов’язкові), а також масштабністю 
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прийняття рішень (вузькі, тобто такі, що зосереджуються на конкретних 

або галузевих питаннях, або широкі, що стосуються загального бюджету). 
Вони можуть вимагати або не вимагати організаційного оформлення. 
Інституціоналізація цих механізмів через прийняття місцевих норм та 
правил внутрішнього розпорядку може убезпечити їх від свавільних 
рішень, маніпулювань та впливу політичних змін. 
Відкриття бюджету для громадського розуміння та обговорення можливе 

лише за умови, якщо місцеві органи влади зроблять доступними наступні 
документи, що стосуються бюджету: 

 бюджетна пропозиція органу виконавчої влади, де відображено 
параметри як видатків, так і доходів; 

 звіти про виконання бюджету станом на середину року та звіти про 

Моніторинг; 

 бюджетні звіти на кінець року та аналітичні доповіді, де дано оцінку 
виконання бюджету за рік та його динаміку; 

 аудиторські звіти; 
 інформацію для громадськості та законодавчої влади, яка дозволяє 

краще зрозуміти бюджет (наприклад, випуск коротких оглядів бюджету 
так званих «бюджетів громадян», або демонстрація зв’язку бюджету з 

політичними цілями та визначеними показниками результативності); 
 багаторічні механізми планування (багаторічні плани, бюджет на 

декілька років тощо). 
Однак прозорість і підзвітність бюджету виявляється неповною, якщо 

вона не включає прозорість установ та підприємств, які отримують 
кошти з бюджету. Прозорість підвищуватиметься завдяки публікації 

протягом року бюджетної інформації в ЗМІ, гласності прийняття 
бюджетних рішень та розширення кола учасників, залучених до 
бюджетних процесів. 
Важливим також є кінцева користь від отриманої інформації. Тому 
доступність інформації сама по собі не принесе користі, якщо ця 
інформація буде подана в вигляді, який не піддаватиметься оцінці. 

Отже, підводячи підсумок можна зазначити, що при підготовці 
інформації для громадськості необхідно враховувати такі критерії: 

 актуальність; 
 зрозумілість; 
 достовірність інформації; 
 комплексність; 

 порівнянність; 
 наочність; 
 періодичність подання. 

* Відповідно до Бюджетного кодексу України місцеві органи влади 
зобов’язані надавати разом з проектом рішення про місцевий бюджет, 
зокрема, інформацію про хід виконання відповідного бюджету у 

поточному бюджетному періоді (ст. 76). 

Крім того, необхідно мати на увазі і потенційні ризики застосування 
механізмів участі громадськості в бюджетному процес, які включають 
наступне: 
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 розмивання легітимності існуючих виборних установ на користь менш 

підзвітних громадських організацій, що беруть участь у бюджетному 
процесі, особливо якщо громадська участь обмежується залученням 
органів самоорганізації населення; 

 домінування у процесах участі місцевих еліт або найкраще 
організованих груп населення, що відстоюють свої власні інтереси. Якщо 
громадська участь використовується як інструмент політичного 

контролю, вона лише ослабляє громадянське суспільство; 
 небезпека подальшого послаблення відповідальності та підзвітності 

влади перед громадянами, шляхом заміни державних зобов’язань щодо 
надання послуг схемами, за яких громадяни займаються 
самозабезпеченням послуг; 

 завищення очікувань громадян понад раціональні рамки, особливо за 

обставин обмеженості ресурсів або недостатньої свободи дій місцевих 
органів влади при прийнятті рішень з бюджетних питань. 
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ЄДИНИЙ ВЕБ-ПОРТАЛ ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ E-

DATA 
 

Є-Data — це офіційний державний інформаційний портал у мережі 

Інтернет, на якому оприлюднюється інформація про використання 

публічних коштів та реалізується ідея «Прозорого бюджету» 

Основні законодавчі та нормативні засади для створення проекту: 

• Закон України «Про відкритість використання публічних коштів» 

• План заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів 
України та Стратегії сталого розвитку "Україна - 2020" у 2015 році 

п. 95:  «Впровадження інтегрованої інформаційно-аналітичної 
системи "Прозорий бюджет" з метою забезпечення доступності 
інформації про державні фінанси для суспільних потреб із 
забезпеченням відкритої звітності за всіма коштами, 
використаними отримувачами бюджетних коштів..» 

• Коаліційна угода Парламенту VIII скликання п. 2.5.10.: 
«Запровадження системи «Прозорий бюджет» з метою забезпечення 
доступності інформації про державні фінанси для суспільних 

потреб.. 
Мета проекту: Створити відкритий ресурс, який забезпечить повну 
прозорість державних фінансів та задовольнить право громадськості на 

доступ до інформації. 
З 15 вересня 2015 року на порталі оприлюднюються всі трансакції 
Державної казначейської служби, з листопада на ньому доступна 

інформація про використання коштів державного і місцевих бюджетів, а 
у січні інформацію почали розкривати суб’єкти господарювання 
державної і комунальної власності, у статутному капіталі яких державна 
або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків. 
Проект Міністерства фінансів України «Є-data» складається з двох 
основних модулів: 

Перший модуль: «SPENDING» через який реалізовано Закон України 

«Про використання публічних коштів». У вересні 2015 року було створено 
Офіційний портал публічних фінансів України E-DATA.GOV.UA на якому 
оприлюднюються: 

• Трансакції казначейства 

• Звітність та договори розпорядників, державних цільових фондів, 
державних та комунальні підприємств 

Завдяки запуску першого модуля проекту Україна піднялася в світовому 
рейтингу Global Open Data Index на 54 місце з 122 країн світу. 
Другий модуль: 11 січня 2016 року Кабінет Міністрів затвердив 

концепцію «Прозорого бюджету». 

«Прозорий бюджет» - це інтегрована інформаційно-аналітична система, 
яка є інструментом управління публічними коштами. 
Створення системи «Прозорий бюджет» забезпечить: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/183-19
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• підвищення ефективності використання бюджетних коштів; 

• зменшення вірогідності зловживань та вчинення корупційних дій 
на всіх етапах бюджетного процесу; 

• підвищення  міжнародного рейтингу України за Індексом 
відкритості бюджету; 

• надасть доступ до інформації для громадян про бюджетні процеси 
та виконання бюджету. 

Система «Прозорий бюджет» буде включати в себе усі складові 
управління публічними коштами. Серед основних можна виділити 
розділи: державного та місцевого бюджетів, аналітику, системи 
контролю, розділи оприлюднення інформації для громадськості та 

розділи, пов’язані з методологією і навчанням. 
Головним драйвером успішної реалізації модулю «Прозорий бюджет» - 

буде система KPI (Key performance indicator / ключові показники 
ефективності). 
Складовою частиною системи «Прозорого бюджету» є відкритий розділ 
«Бюджет для громадськості» (OPEN BUDGET), який вже у серпні  
цього року планується інтегрувати до публічного веб-порталу «Є-data». 
До 2018 року планується забезпечити повний функціонал Інтегрованої 

інформаційно-аналітичної системи «Прозорий бюджет», яка своєю 
чергою торкнеться змін бюджетних процесів Міністерства фінансів, 
автоматизації систем ДФС та Казначейства, автоматизації систем обліку 

та звітності на місцевих рівнях. 
Джерело: https://spending.gov.ua  

PROZORRO – ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ 
ProZorro – електронна система публічних закупівель, яка прийшла на 
зміну паперовим держтендерам 
Державні установи та підприємства закуповують на 250 млрд грн на рік. 
Раніше всі пропозиції на тендери подавались у конвертах, домовленості 
йшли в закритих кабінетах і у чесного бізнесу було мало шансів виграти 

торги та здобути контракт. 
Що змінилось? Закупівлі за державні кошти тепер відбуваються в 

онлайн-режимі 

• Будь-яка людина, представник ЗМІ чи контролюючих органів 
можуть бути віртуально присутніми на закупівлі 

• Спроба провести корумпований тендер одразу отримує розголос 

• Система назавжди зберігає історію редагувань та дає можливість 
подивитись видалені документи 

Введений зрозумілий та публічний процес вибору переможця 

• Будь-який учасник торгів у режимі онлайн може подивитись, які 
компанії брали участь та онлайн подати скаргу 

• Система надає повний доступ до комерційних пропозицій всіх 
учасників та ходу торгів 

https://spending.gov.ua/
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• У систему викладається повна інформація про товар, послугу або 

роботи переможця, включно з укладеним договором 
Побудований простий доступ, просте користування та проста 

участь 

• Мінімальний пакет довідок при подачі пропозиції 

• Відомості з відкритих державних реєстрів замовник зобов’язаний 
перевіряти самостійно 

• Подати пропозицію онлайн можна навіть засмагаючи на пляжі 

• Немає витрат на логістику та час, пов’язаних із підготовкою та 
доставкою паперів, поїздкою та присутністю при розкритті 

• Інтуїтивний інтерфейс та подання пропозиції в декілька кліків 

• Постійна підтримка професійними кол-центрами майданчиків 
Джерело: https://prozorro.gov.ua/  

https://prozorro.gov.ua/
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З А К О Н  У К Р А Ї Н И  

Про безоплатну правову допомогу 

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 51, ст.577) 

{Із змінами, внесеними згідно із Законами  

№ 3671-VI від 08.07.2011, ВВР, 2012, № 16, ст.146  

Кодексом  

№ 4651-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88  

Законами  

№ 4652-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, № 21, ст.208  

№ 5076-VI від 05.07.2012, ВВР, 2013, № 27, ст.282  

№ 5290-VI від 18.09.2012, ВВР, 2013, № 41, ст.549  

№ 726-VII від 16.01.2014, ВВР, 2014, № 22, ст.806 - втратив чинність на підставі 

Закону № 732-VII від 28.01.2014, ВВР, 2014, № 22, ст.811  

№ 733-VII від 28.01.2014, ВВР, 2014, № 22, ст.812  

№ 1697-VII від 14.10.2014, ВВР, 2015, № 2-3, ст.12  

№ 936-VIII від 26.01.2016, ВВР, 2016, № 10, ст.99  

№ 580-VIII від 02.07.2015, ВВР, 2015, № 40-41, ст.379  

№ 1379-VIII від 19.05.2016, ВВР, 2016, № 27, ст.521  

№ 1798-VIII від 21.12.2016, ВВР, 2017, № 7-8, ст.50  

№ 2147-VIII від 03.10.2017, ВВР, 2017, № 48, ст.436  

№ 2229-VIII від 07.12.2017} 

Цей Закон відповідно до Конституції України визначає зміст права на безоплатну правову 

допомогу, порядок реалізації цього права, підстави та порядок надання безоплатної правової 

допомоги, державні гарантії щодо надання безоплатної правової допомоги. 

Розділ I  

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Визначення термінів 

1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються у такому значенні: 

1) безоплатна правова допомога - правова допомога, що гарантується державою та 

повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих 

бюджетів та інших джерел; 

2) законні представники - батьки, усиновителі, батьки-вихователі, прийомні батьки, 

патронатні вихователі, опікуни, піклувальники, представники закладів, які виконують функції 

опікунів і піклувальників; 

3) правова допомога - надання правових послуг, спрямованих на забезпечення реалізації 

прав і свобод людини і громадянина, захисту цих прав і свобод, їх відновлення у разі 

порушення; 

4) правові послуги - надання правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових 

питань; складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру; 

здійснення представництва інтересів особи в судах, інших державних органах, органах 

місцевого самоврядування, перед іншими особами; забезпечення захисту особи від 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3671-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4652-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5076-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5290-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/726-18
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обвинувачення; надання особі допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової 

допомоги та медіації. 

Стаття 2. Сфера застосування Закону 

1. Цей Закон регулює правовідносини у сфері надання безоплатної правової допомоги 

суб'єктам права на безоплатну первинну правову допомогу та суб'єктам права на безоплатну 

вторинну правову допомогу, що встановлені цим Законом. 

2. Порядок надання безоплатної правової допомоги фізичним особам на благодійних 

засадах фізичними та юридичними особами, які займаються благодійною діяльністю 

самостійно або спільно з відповідними благодійними організаціями, регулюється відповідним 

законодавством і статутами цих організацій. 

Стаття 3. Право на безоплатну правову допомогу 

1. Право на безоплатну правову допомогу - гарантована Конституцією 

України можливість громадянина України, іноземця, особи без громадянства, у тому числі 

біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, отримати в повному обсязі безоплатну 

первинну правову допомогу, а також можливість певної категорії осіб отримати безоплатну 

вторинну правову допомогу у випадках, передбачених цим Законом. 

{Частина перша статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5290-VI від 

18.09.2012} 

Стаття 4. Гарантії недискримінації осіб у доступі до безоплатної правової допомоги 

1. При реалізації права на безоплатну правову допомогу не допускається застосовування 

привілеїв чи обмежень до осіб за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та 

інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, місця проживання, за мовними 

або іншими ознаками. 

Стаття 5. Принципи державної політики у сфері надання безоплатної правової допомоги 

1. Державна політика у сфері надання безоплатної правової допомоги ґрунтується на 

таких принципах: 

1) верховенство права; 

2) законність; 

3) доступність безоплатної правової допомоги; 

4) забезпечення якості безоплатної правової допомоги; 

5) гарантоване державне фінансування. 

Стаття 6. Законодавство України про безоплатну правову допомогу 

1. Питання надання безоплатної правової допомоги в Україні регулюються Конституцією 

України, цим Законом, іншими законами України, міжнародними договорами України, згода 

на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 

Стаття 6-

1. Система надання безоплатної правової допомоги 

1. До системи надання безоплатної правової допомоги належать: 

1) Координаційний центр з надання правової допомоги; 

2) суб'єкти надання безоплатної первинної правової допомоги; 

3) суб'єкти надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
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{Розділ I доповнено статтею 6 -

1 згідно із Законом № 1697-VII від 14.10.2014} 

Розділ II  

НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПЕРВИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

Стаття 7. Поняття безоплатної первинної правової допомоги 

1. Безоплатна первинна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає в 

інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх 

порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. 

2. Безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових послуг: 

1) надання правової інформації; 

2) надання консультацій і роз'яснень з правових питань; 

3) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів 

процесуального характеру); 

4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та 

медіації. 

Стаття 8. Суб'єкти права на безоплатну первинну правову допомогу 

1. Право на безоплатну первинну правову допомогу згідно з Конституцією України та цим 

Законом мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України. 

Стаття 9. Суб'єкти надання безоплатної первинної правової допомоги 

1. Суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги в Україні є: 

1) органи виконавчої влади; 

2) органи місцевого самоврядування; 

3) фізичні та юридичні особи приватного права; 

4) спеціалізовані установи. 

Стаття 10. Порядок розгляду звернень про надання безоплатної первинної правової 

допомоги 

1. Звернення про надання одного з видів правових послуг, передбачених частиною 

другоюстатті 7 цього Закону, надсилаються або подаються особами, які досягли повноліття, 

безпосередньо до центральних та місцевих органів виконавчої влади, територіальних органів 

центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування відповідно до їх 

компетенції. 

2. Звернення про надання одного з видів правових послуг, передбачених частиною 

другоюстатті 7 цього Закону, що стосуються дітей, надсилаються або подаються їх законними 

представниками. 

3. Звернення про надання одного з видів правових послуг, передбачених частиною 

другоюстатті 7 цього Закону, що стосуються осіб, визнаних судом недієздатними, або 

дієздатність яких обмежена судом, надсилаються або подаються їх опікунами чи 

піклувальниками. 

4. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у разі письмового 

звернення осіб про надання будь-якого з видів правових послуг, передбачених частиною 
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другоюстатті 7 цього Закону, з питань, що віднесені до їх повноважень, зобов'язані надати такі 

послуги протягом 30 календарних днів з дня надходження звернення. 

5. Якщо у зверненні особи міститься лише прохання про надання відповідної правової 

інформації, така правова допомога надається не пізніше п'ятнадцятиденного терміну з дня 

отримання звернення. 

6. Органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування забороняється 

встановлювати плату за надання будь-якого з видів правових послуг, передбачених частиною 

другою статті 7 цього Закону, та за видачу особам бланків заяв, звернень, запитів, довідок, 

інших документів, подання яких передбачено законодавством для реалізації прав і свобод 

людини і громадянина. 

7. Якщо питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції органу виконавчої 

влади чи органу місцевого самоврядування, до якого надійшло звернення особи, такий орган 

протягом п'яти календарних днів повинен надіслати це звернення до відповідного органу та 

повідомити про це особу, яка подала звернення. 

8. Якщо під час розгляду звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги 

встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, орган 

виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, який розглядає звернення, зобов'язаний 

роз'яснити особі або її законному представникові порядок подання звернення про надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

9. Звернення, що не стосуються надання первинної правової допомоги, розглядаються в 

порядку, встановленому законодавством про звернення громадян. 

Стаття 11. Організація особистого прийому осіб для надання безоплатної первинної 

правової допомоги 

1. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування зобов'язані проводити 

особистий прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, з питань, 

що належать до компетенції відповідного органу виконавчої влади чи органу місцевого 

самоврядування. 

2. Прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, проводиться 

постійно в установлені дні та години. Графік прийому осіб повинен бути доведений до їх 

відома. 

3. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування забезпечують 

проведення особистого прийому осіб висококваліфікованими працівниками, які можуть чітко і 

доступно надати роз'яснення положень законодавства та консультації з питань реалізації прав і 

свобод людини і громадянина та виконання обов'язків. 

4. Якщо під час особистого прийому встановлено, що особа потребує надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, працівник, який проводить особистий прийом, зобов'язаний 

роз'яснити їй порядок подання звернення про надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

Стаття 12. Надання безоплатної первинної правової допомоги спеціалізованими 

установами, іншими суб'єктами 

1. Органи місцевого самоврядування з урахуванням потреб територіальної громади 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці можуть утворювати в порядку, 

встановленому законом, спеціалізовані установи з надання безоплатної первинної правової 

допомоги. 
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2. Спеціалізовані установи, що надають безоплатну первинну правову допомогу, утворені 

органами місцевого самоврядування, є неприбутковими організаціями, користуються правами 

юридичної особи, мають власні бланки, печатку із своїм найменуванням. 

3. Спеціалізовані установи, що надають безоплатну первинну правову допомогу, утворені 

органами місцевого самоврядування, фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, 

інших не заборонених законодавством джерел. 

4. Повноваження та порядок діяльності спеціалізованих установ з надання безоплатної 

первинної правової допомоги встановлюються Положенням про установу з надання 

безоплатної первинної правової допомоги, яке затверджується на основі Типового положення 

про установу з надання безоплатної первинної правової допомоги. 

5. Органи місцевого самоврядування можуть укладати з юридичними особами приватного 

права, які відповідно до свого статуту мають право надавати правову допомогу, договори про 

надання на постійній або тимчасовій основі первинної правової допомоги на території 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці. 

6. Порядок та критерії залучення органами місцевого самоврядування юридичних осіб 

приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги затверджуються 

Міністерством юстиції України. 

7. Органи місцевого самоврядування можуть залучати до надання безоплатної первинної 

правової допомоги адвокатів або інших фахівців у відповідній галузі права. 

8. Адвокат, інший фахівець у відповідній галузі права чи юридична особа приватного 

права, з якими укладено договір про надання первинної правової допомоги, зобов'язані 

надавати високоякісну допомогу в обсязі та строки, визначені договором. 

Розділ III  

НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

Стаття 13. Поняття безоплатної вторинної правової допомоги 

1. Безоплатна вторинна правова допомога - вид державної гарантії, що полягає у створенні 

рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя. 

2. Безоплатна вторинна правова допомога включає такі види правових послуг: 

1) захист; 

{Пункт 1 частини другої статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1697-VII 

від 14.10.2014} 

2) здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну 

правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, 

перед іншими особами; 

3) складення документів процесуального характеру. 

Стаття 14. Суб'єкти права на безоплатну вторинну правову допомогу 

1. Право на безоплатну вторинну правову допомогу згідно з цим Законом та іншими 

законами України мають такі категорії осіб: 

1) особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний дохід 

не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого 

відповідно до закону для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп 

населення, а також інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість 
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пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб - на 

всі види правових послуг, передбачених частиною другою статті 13 цього Закону; 

{Пункт 1 частини першої статті 14 в редакції Закону № 1798-VIII від 21.12.2016} 

2) діти, у тому числі діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій чи 

збройного конфлікту, - на всі види правових послуг, передбачені частиною другою статті 13 

цього Закону; 

{Пункт 2 частини першої статті 14 в редакції Законів № 936-VIII від 26.01.2016, № 2229-

VIII від 07.12.2017} 

2-

1) внутрішньо переміщені особи - на всі види правових послуг, передбачених частиною 

другою статті 13 цього Закону; 

{Частину першу статті 14 доповнено пунктом 2-

1 згідно із Законом № 1798-VIII від 

21.12.2016} 

2-

2) громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо 

переміщених осіб, - на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 

цього Закону, з питань, пов’язаних з отриманням довідки про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи, до моменту отримання довідки про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи; 

{Частину першу статті 14 доповнено пунктом 2-

2 згідно із Законом № 1798-VIII від 

21.12.2016} 

3) особи, до яких застосовано адміністративне затримання, - на правові послуги, 

передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 цього Закону; 

4) особи, до яких застосовано адміністративний арешт, - на правові послуги, 

передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 цього Закону; 

5) особи, які відповідно до положень кримінального процесуального законодавства 

вважаються затриманими, - на правові послуги, передбачені пунктами 1 і 3 частини другої 

статті 13 цього Закону; 

{Пункт 5 частини першої статті 14 в редакції Законів № 4652-VI від 13.04.2012, № 1697-

VII від 14.10.2014} 

6) особи, стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, - на 

правові послуги, передбачені пунктами 1 і 3 частини другої статті 13 цього Закону; 

{Пункт 6 частини першої статті 14 в редакції Законів № 4652-VI від 13.04.2012, № 1697-

VII від 14.10.2014} 

7) особи, у кримінальних провадженнях стосовно яких відповідно до 

положень Кримінального процесуального кодексу України захисник залучається слідчим, 

прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або 

проведення окремої процесуальної дії, а також особи, засуджені до покарання у вигляді 

позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або 

обмеження волі, - на всі види правових послуг, передбачені частиною другою статті 13 цього 

Закону; 

{Пункт 7 частини першої статті 14 в редакції Закону № 4652-VI від 13.04.2012; із 

змінами, внесеними згідно із Законом № 1697-VII від 14.10.2014} 

8) особи, на яких поширюється дія Закону України "Про біженців та осіб, які потребують 

додаткового або тимчасового захисту", - на всі види правових послуг, передбачені частиною 
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другою статті 13 цього Закону, з моменту подання особою заяви про визнання біженцем або 

особою, яка потребує додаткового захисту в Україні, до прийняття остаточного рішення за 

заявою, а також іноземці та особи без громадянства, затримані з метою ідентифікації та 

забезпечення примусового видворення, з моменту затримання; 

{Пункт 8 частини першої статті 14 в редакції Законів № 4652-VI від 13.04.2012, № 5290-

VI від 18.09.2012, № 1379-VIII від 19.05.2016} 

9) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особи, які мають особливі заслуги та 

особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особи, які належать до числа жертв 

нацистських переслідувань, - на всі види правових послуг, передбачених частиною другою 

статті 13 цього Закону; 

{Пункт 9 частини першої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1798-VIII 

від 21.12.2016} 

9-

1) особи, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися для отримання статусу 

особи, на яку поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту", - на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 

цього Закону, - до моменту прийняття рішення про надання такого статусу. 

{Частину першу статті 14 доповнено пунктом 9-

1 згідно із Законом № 1798-VIII від 

21.12.2016} 

10) особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної 

особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної 

особи, - на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 цього Закону, 

протягом розгляду справи в суді; 

11) особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в 

примусовому порядку, - на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 

13 цього Закону, протягом розгляду справи в суді; 

12) особи, реабілітовані відповідно до законодавства України, - на правові послуги, 

передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статті 13 цього Закону, стосовно питань, пов'язаних 

з реабілітацією; 

13) особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, - 

на всі види правових послуг, передбачені частиною другою статті 13 цього Закону. 

{Частину першу статті 14 доповнено пунктом 13 згідно із Законом № 2229-VIII від 

07.12.2017} 

2. Право на безоплатну вторинну правову допомогу мають громадяни держав, з якими 

Україна уклала відповідні міжнародні договори про правову допомогу, згода на обов'язковість 

яких надана Верховною Радою України, а також іноземці та особи без громадянства 

відповідно до міжнародних договорів, учасником яких є Україна, якщо такі договори 

зобов'язують держав-учасниць надавати певним категоріям осіб безоплатну правову допомогу. 

Стаття 15. Суб'єкти надання безоплатної вторинної правової допомоги 

1. Суб'єктами надання безоплатної вторинної правової допомоги в Україні є: 

1) центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги; 

2) адвокати, включені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову 

допомогу. 
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{Пункти 2 і 3 частини першої статті 15 замінено пунктом 2 згідно із Законом № 1697-

VII від 14.10.2014} 

Стаття 16. Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

1. Міністерство юстиції України утворює регіональні (республіканський (Автономної 

Республіки Крим), обласні, Київський та Севастопольський міські) та місцеві (районні, 

міжрайонні, міські, міськрайонні, міжрайонні та районні у містах) центри з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. Центри з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги є територіальними відділеннями Координаційного центру з надання правової 

допомоги і утворюються з урахуванням потреб відповідної адміністративно-територіальної 

одиниці та забезпечення доступу осіб до безоплатної вторинної правової допомоги. 

{Частина перша статті 16 в редакції Закону № 1697-VII від 14.10.2014} 

2. Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги є неприбутковими 

організаціями, користуються правами юридичної особи, мають власні бланки, печатку із своїм 

найменуванням. 

3. Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги фінансуються з Державного 

бюджету України, інших не заборонених законодавством джерел. 

4. Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги забезпечують надання всіх 

видів правових послуг, передбачених частиною другою статті 13 цього Закону. 

5. Повноваження та порядок діяльності центрів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги встановлюються Положенням про центри з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, що затверджується Міністерством юстиції України. 

6. Під час виконання функцій з надання безоплатної вторинної правової допомоги центри 

з надання безоплатної вторинної правової допомоги взаємодіють із судами, органами 

прокуратури та іншими правоохоронними органами, органами виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування. 

7. Діяльність Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги поширюється на 

територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці. 

                                       
 
                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
 
                        П О С Т А Н О В А  
                  від 3 листопада 2010 р. N 996  
                               Київ  
 
              Про забезпечення участі громадськості  
          у формуванні та реалізації державної політики  
 
          { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ  
            N 1109 ( 1109-2011-п ) від 20.10.2011  
            N  688 (  688-2014-п ) від 26.11.2014  
            N  234 (  234-2015-п ) від 08.04.2015  
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            N  301 (  301-2015-п ) від 14.05.2015 }  
  
 
   { Установити, що громадська антидискримінаційна  експертиза  
     проводиться  громадськими   організаціями,  фізичними  та  
     юридичними  особами  в  рамках   публічного  громадського  
     обговорення проектів нормативно-правових актів відповідно  
     до  Порядку,  затвердженого  цією  Постановою,  згідно  з  
     Постановою КМ N 61 ( 61-2013-п ) від 30.01.2013 }  
  
 
     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:  
 
     1. Затвердити такі, що додаються:  
 
     Порядок проведення  консультацій  з  громадськістю  з  питань  
формування та реалізації державної політики;  
 
     Типове положення про громадську раду при міністерстві, іншому  
центральному  органі  виконавчої влади,  Раді міністрів Автономної  
Республіки Крим,  обласній, Київській та Севастопольській міській,  
районній,   районній   у   мм.   Києві  та  Севастополі  державній  
адміністрації.  
 
     2. Внести до постанов Кабінету Міністрів  України  зміни,  що  
додаються.  
 
     3. Визнати такими, що втратили чинність:  
 
     постанову Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2009 р.  
N 1302 ( 1302-2009-п ) "Про  додаткові  заходи  щодо  забезпечення  
участі   громадськості   у   формуванні  та  реалізації  державної  
політики" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 94, ст. 3211);  
 
     постанову Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. N 10  
(  10-2010-п  )  "Про  затвердження  Порядку залучення громадян до  
формування та реалізації  державної  політики"  (Офіційний  вісник  
України, 2010 р., N 1, ст. 28).  
 
     4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,  
Раді міністрів Автономної Республіки Крим,  обласним, Київській та  
Севастопольській  міським,  районним,  районним  у  мм.  Києві  та  
Севастополі державним адміністраціям:  
 
     вжити заходів для проведення протягом  трьох  місяців  з  дня  
набрання  чинності  цією  постановою  установчих  зборів за участю  
інститутів громадянського суспільства  для  утворення  громадських  
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рад  при  центральних  і  місцевих  органах  виконавчої  влади  та  
забезпечити їх функціонування;  
 
     до утворення  зазначених   рад   забезпечити   функціонування  
громадських рад, утворених до набрання чинності цією постановою;  
 
     відповідно до законодавства  забезпечити  урахування  позиції  
професійних спілок та їх об'єднань, організацій роботодавців та їх  
об’єднань  під  час  прийняття  рішень  з  питань,  що  стосуються  
формування   та   реалізації   соціально-економічної   політики  і  
регулювання  соціально-трудових відносин. { Абзац четвертий пункту  
4   із   змінами,   внесеними   згідно   з  Постановою  КМ  N  234  
( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }  
 
     5. Рекомендувати  органам  місцевого  самоврядування  під час  
проведення консультацій з громадськістю та  утворення  громадських  
рад  при органах місцевого самоврядування керуватися затвердженими  
цією постановою Порядком і Типовим положенням.  
 
     6.  З  метою  забезпечення  врахування  громадської  думки  у  
процесі   підготовки  та  організації  виконання  рішень  Кабінету  
Міністрів  України,  формування  та реалізації державної політики,  
вирішення питань місцевого значення:  
 
     Секретаріатові   Кабінету   Міністрів   України   забезпечити  
проведення  не рідше ніж 2 рази на рік зустрічей голів громадських  
рад,   утворених  при  міністерствах,  інших  центральних  органах  
виконавчої  влади,  Раді  міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  
обласних,      Київській      та      Севастопольській     міських  
держадміністраціях,  з  Прем’єр-міністром  України, іншими членами  
Кабінету Міністрів України;  
 
     Раді   міністрів   Автономної   Республіки   Крим,  обласним,  
Київській  та  Севастопольській  міським  державним адміністраціям  
забезпечити  проведення не рідше ніж 2 рази на рік зустрічей голів  
громадських  рад,  утворених при районних, районних в мм. Києві та  
Севастополі   держадміністраціях,   відповідно   з   Головою  Ради  
міністрів Автономної Республіки Крим, головами обласних, Київської  
та Севастопольської міських держадміністрацій. 
{  Пункт  6  в  редакції  Постанови  КМ  N  234 ( 234-2015-п ) від  
08.04.2015 }  
 
     7.  Припинити повноваження громадських рад при міністерствах,  
інших   центральних   органах  виконавчої  влади,  Раді  міністрів  
Автономної     Республіки    Крим,    обласних,    Київській    та  
Севастопольській  міських,  районних,  районних  у  мм.  Києві  та  
Севастополі  державних адміністраціях, утворених до 22 лютого 2014  
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року.  
 
     Міністерствам,  іншим  центральним  органам виконавчої влади,  
Раді  міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та  
Севастопольській  міським,  районним,  районним  у  мм.  Києві  та  
Севастополі  державним  адміністраціям вжити заходів до формування  
нового складу громадських рад відповідно до Типового положення про  
громадську  раду  при  міністерстві,  іншому  центральному  органі  
виконавчої  влади,  Раді  міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  
обласній,   Київській   та   Севастопольській  міській,  районній,  
районній  у  мм.  Києві  та  Севастополі  державній адміністрації,  
затвердженого цією постановою. 
{  Постанову  доповнено  пунктом  7  згідно  з Постановою КМ N 688  
( 688-2014-п ) від 26.11.2014 }  
 
     Прем'єр-міністр України                              М.АЗАРОВ  
 
     Інд. 17  
  
 
                                          ЗАТВЕРДЖЕНО  
                             постановою Кабінету Міністрів України  
                                 від 3 листопада 2010 р. N 996  
 
                             ПОРЯДОК  
         проведення консультацій з громадськістю з питань  
           формування та реалізації державної політики  
  
 
     1. Цей  Порядок  визначає  основні  вимоги  до  організації і  
проведення органами виконавчої влади консультацій з  громадськістю  
з питань    формування    та    реалізації    державної   політики  
(далі - консультації з громадськістю).  
 
     2. Консультації з громадськістю проводяться з метою залучення  
громадян  до  участі  в  управлінні  державними справами,  надання  
можливості для їх вільного доступу до  інформації  про  діяльність  
органів   виконавчої   влади,   а  також  забезпечення  гласності,  
відкритості та прозорості діяльності зазначених органів.  
 
     Проведення консультацій   з   громадськістю    має    сприяти  
налагодженню   системного   діалогу  органів  виконавчої  влади  з  
громадськістю,  підвищенню якості  підготовки  рішень  з  важливих  
питань  державного  і  суспільного життя з урахуванням громадської  
думки,  створенню умов для участі громадян у розробленні  проектів  
таких рішень.  
 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/688-2014-%D0%BF


 113 

     3. Консультації  з  громадськістю  проводяться  з питань,  що  
стосуються суспільно-економічного розвитку держави,  реалізації та  
захисту   прав  і  свобод  громадян,  задоволення  їх  політичних,  
економічних, соціальних, культурних та інших інтересів.  
 
     4. Результати   проведення   консультацій   з   громадськістю  
враховуються   органом   виконавчої   влади   під   час  прийняття  
остаточного рішення або в подальшій його роботі.  
 
     5. Консультації з громадськістю організовує і проводить орган  
виконавчої    влади,   який   є   головним   розробником   проекту  
нормативно-правового  акта  або  готує  пропозиції щодо реалізації  
державної  політики  у  відповідній сфері державного і суспільного  
життя.  
 
     Інформація,   пов’язана   з   організацією   та   проведенням  
консультацій   з   громадськістю,   оприлюднюється   у  спеціально  
створеній   рубриці   “Консультації  з  громадськістю”  офіційного  
веб-сайту органу виконавчої влади. 
{  Пункт  5  в  редакції  Постанови  КМ  N  234 ( 234-2015-п ) від  
08.04.2015 }  
 
     6. Органи виконавчої влади щороку складають орієнтовний  план  
проведення  консультацій з громадськістю (далі - орієнтовний план)  
з урахуванням основних завдань,  визначених  Програмою  діяльності  
Кабінету  Міністрів  України,  Державною  програмою економічного і  
соціального розвитку  України,  планом  законопроектних  робіт  та  
іншими  документами,  а  також  результатів  проведення попередніх  
консультацій з громадськістю.  
 
     Орієнтовний план   складається   з   урахуванням   пропозицій  
громадських  рад,  утворених при міністерствах,  інших центральних  
органах виконавчої влади,  Раді  міністрів  Автономної  Республіки  
Крим,  обласних,  Київській та Севастопольській міських, районних,  
районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністраціях (далі  
- громадська рада).  
 
     Орієнтовний план     затверджується    до    початку    року,  
оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади  та  
в інший прийнятний спосіб.  
 
     7.  Громадські об’єднання, релігійні, благодійні організації,  
творчі  спілки,  професійні  спілки  та  їх об’єднання, асоціації,  
організації  роботодавців та їх об’єднання, органи самоорганізації  
населення,    недержавні    засоби    масової   інформації,   інші  
непідприємницькі  товариства  та установи, легалізовані відповідно  
до  законодавства  (далі  - інститути громадянського суспільства),  
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можуть   ініціювати  проведення  консультацій  з  громадськістю  з  
питань,   не  включених  до  орієнтовного  плану,  шляхом  подання  
відповідних  пропозицій  громадській раді або безпосередньо органу  
виконавчої  влади. { Абзац перший пункту 7 в редакції Постанови КМ  
N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }  
 
     У   разі  коли  пропозиція  щодо  проведення  консультацій  з  
громадськістю  з  одного  питання  надійшла не менше ніж від трьох  
інститутів    громадянського    суспільства,   такі   консультації  
проводяться  обов'язково.  {  Абзац  другий  пункту  7 із змінами,  
внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  234  (  234-2015-п  ) від  
08.04.2015 }  
 
     Ініціювати проведення  консультацій   з   громадськістю,   не  
включених до орієнтовного плану, можуть також громадські ради.  
 
     8.  Орган  виконавчої  влади  протягом  трьох  робочих днів з  
початку  проведення консультацій з громадськістю подає громадській  
раді    проекти    відповідних    нормативно-правових   актів   та  
інформаційно-аналітичні матеріали до них. 
{  Пункт  8  в  редакції  Постанови  КМ  N  234 ( 234-2015-п ) від  
08.04.2015 }  
 
     9. До  участі  у  проведенні  консультацій  з   громадськістю  
залучаються    в    установленому    порядку    органи   місцевого  
самоврядування.  
 
     10. Органи виконавчої влади під час проведення консультацій з  
громадськістю взаємодіють із засобами масової інформації,  надають  
їм необхідні інформаційно-аналітичні матеріали.  
 
     11.   Консультації   з   громадськістю  проводяться  у  формі  
публічного  громадського  обговорення,  електронних консультацій з  
громадськістю  (безпосередні  форми) та вивчення громадської думки  
(опосередкована форма).  
 
     Консультації  з громадськістю у формі публічного громадського  
обговорення,  електронних консультацій з громадськістю та вивчення  
громадської  думки  з  одних і тих самих питань можуть проводитись  
одночасно. 
{  Пункт  11  в  редакції  Постанови  КМ  N 234 ( 234-2015-п ) від  
08.04.2015 }  
 
     12.   В  обов’язковому  порядку  проводяться  консультації  з  
громадськістю  у  формі публічного громадського обговорення та/або  
електронних    консультацій    з   громадськістю   щодо   проектів  
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нормативно-правових актів, які:  
 
     стосуються   конституційних   прав,   свобод   та  обов’язків  
громадян;  
 
     стосуються   життєвих   інтересів   громадян,  у  тому  числі  
впливають на стан навколишнього природного середовища;  
 
     передбачають  провадження  регуляторної  діяльності  у певній  
сфері;  
 
     визначають   стратегічні   цілі,   пріоритети  і  завдання  у  
відповідній  сфері  державного  управління  (у  тому числі проекти  
державних  і  регіональних  програм  економічного,  соціального  і  
культурного розвитку, рішення стосовно їх виконання);  
 
     стосуються   інтересів   територіальних   громад,  здійснення  
повноважень    місцевого   самоврядування,   делегованих   органам  
виконавчої влади відповідними радами;  
 
     визначають порядок надання адміністративних послуг;  
 
     стосуються   правового   статусу  громадських  об’єднань,  їх  
фінансування та діяльності;  
 
     передбачають  надання  пільг  чи  встановлення  обмежень  для  
суб’єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства;  
 
     стосуються  присвоєння  юридичним  особам  та  об’єктам права  
власності,  які  за ними закріплені, об’єктам права власності, які  
належать   фізичним  особам,  імен  (псевдонімів)  фізичних  осіб,  
ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій;  
 
     стосуються   витрачання   бюджетних  коштів  (звіти  головних  
розпорядників бюджетних коштів за минулий рік).  
 
     Строк   проведення   таких   консультацій   з   громадськістю  
визначається  органом виконавчої влади і повинен становити не менш  
як 15 календарних днів.  
 
     Проекти   регуляторних   актів   виносяться   на   громадське  
обговорення   з  урахуванням  вимог  Закону  України  "Про  засади  
державної    регуляторної    політики    у   сфері   господарської  
діяльності" ( 1160-15 ). 
{  Пункт  12  в  редакції  Постанови  КМ  N 234 ( 234-2015-п ) від  
08.04.2015 }  
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     13. Публічне громадське обговорення передбачає організацію  і  
проведення публічних заходів: { Абзац перший пункту 13 із змінами,  
внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  234  (  234-2015-п  ) від  
08.04.2015 }  
 
     конференцій, форумів,   громадських   слухань,   засідань  за  
круглим столом, зборів, зустрічей (нарад) з громадськістю; { Абзац  
другий  пункту  13  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ  
N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }  
 
     Інтернет-конференцій, відеоконференцій. { Абзац третій пункту  
13 в редакції Постанови КМ N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }  
 
     Додатково у рамках публічного громадського обговорення можуть  
проводитися  засідання  громадських рад, інших допоміжних органів,  
утворених  при  органах  виконавчої  влади.  {  Пункт 13 доповнено  
абзацом   згідно  з  Постановою  КМ  N  234  (  234-2015-п  )  від  
08.04.2015 }  
 
     14. Публічне  громадське  обговорення організовує і проводить  
орган  виконавчої влади у такому порядку: { Абзац перший пункту 14  
із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 234 ( 234-2015-п )  
від 08.04.2015 }  
 
     визначає питання, яке буде винесене на обговорення;  
 
     приймає рішення про проведення обговорення;  
 
     розробляє план    заходів   з   організації   та   проведення  
обговорення (у разі потреби);  
 
     вживає заходів для забезпечення репрезентативності соціальних  
груп  населення,  а  також  суб'єктів  господарювання,  інститутів  
громадянського суспільства,  органів місцевого  самоврядування  та  
інших заінтересованих суб'єктів (далі - заінтересовані сторони);  
 
     оприлюднює в  обов'язковому порядку інформацію про проведення  
обговорення на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади або за  
відсутності  відповідної  технічної  можливості в інший прийнятний  
спосіб;  {  Абзац  шостий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з  
Постановою КМ N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }  
 
     збирає та   аналізує   інформацію  про  оцінку  громадськістю  
ефективності  запропонованого  органом  виконавчої   влади   шляху  
вирішення питання;  
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     формує експертні  пропозиції  щодо  альтернативного вирішення  
питання;  
 
     забезпечує врахування   результатів   обговорення   під   час  
прийняття остаточного рішення;  
 
     проводить  аналіз  результатів  обговорення;  { Абзац десятий  
пункту  14  із  змінами,  внесеними  згідно  з Постановою КМ N 234  
( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }  
 
     оприлюднює результати  обговорення  на  офіційному  веб-сайті  
органу  виконавчої  влади або за відсутності відповідної технічної  
можливості  в  інший прийнятний спосіб. { Абзац одинадцятий пункту  
14   із   змінами,   внесеними   згідно  з  Постановою  КМ  N  234  
( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }  
 
     Для організаційного   забезпечення   проведення    публічного  
громадського  обговорення  орган  виконавчої влади може утворювати  
робочу групу.  
 
     15. В інформаційному повідомленні про  проведення  публічного  
громадського обговорення зазначаються:  
 
     найменування органу    виконавчої   влади,   який   проводить  
обговорення;  
 
     питання або назва проекту акта, винесеного на обговорення;  
 
     варіанти вирішення питання;  
 
     адреса (гіпертекстове посилання) опублікованого на офіційному  
веб-сайті  органу виконавчої влади тексту проекту акта; { Пункт 15  
доповнено   новим   абзацом   згідно   з   Постановою   КМ  N  234  
( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }  
 
     соціальні групи населення та заінтересовані сторони,  на  які  
поширюватиметься дія прийнятого рішення;  
 
     можливі  наслідки  проведення  в  життя  рішення  для  різних  
соціальних  груп  населення  та  заінтересованих  сторін;  { Абзац  
сьомий  пункту  15  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ  
N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }  
 
     відомості  про  місце  і  час  проведення  публічних заходів,  
порядок  обговорення,  акредитації  представників  засобів масової  
інформації,  реєстрації  учасників;  {  Абзац восьмий пункту 15 із  
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 234 ( 234-2015-п ) від  
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08.04.2015 }  
 
     порядок   участі   в   обговоренні  представників  визначених  
соціальних  груп  населення  та  заінтересованих  сторін;  { Абзац  
дев'ятий  пункту  15  із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ  
N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }  
 
     поштова та електронна адреси, строк і форма подання письмових  
пропозицій  та  зауважень;  {  Абзац десятий пункту 15 із змінами,  
внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  234  (  234-2015-п  ) від  
08.04.2015 }  
 
     адреса і  номер  телефону,  за якими надаються консультації з  
питання, що винесено на публічне громадське обговорення;  
 
     прізвище, ім'я відповідальної особи органу виконавчої влади;  
 
     строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення.  
 
     16.  Електронні  консультації  з  громадськістю проводяться у  
підрубриці   "Електронні  консультації  з  громадськістю"  рубрики  
"Консультації   з   громадськістю"   офіційного  веб-сайту  органу  
виконавчої влади.  
 
     Під  час  проведення електронних консультацій з громадськістю  
враховуються    строки    та    порядок    оприлюднення   проектів  
нормативно-правових   і  регуляторних  актів,  визначені  Законами  
України  "Про  доступ до публічної інформації" ( 2939-17 ) та "Про  
засади  державної  регуляторної  політики  у  сфері  господарської  
діяльності" ( 1160-15 ).  
 
     Для  проведення  електронних  консультацій  з громадськістю з  
питань,  визначених  у  пункті  12 цього Порядку, використовується  
також урядовий веб-сайт "Громадянське суспільство і влада". 
{  Пункт  16  в  редакції  Постанови  КМ  N 234 ( 234-2015-п ) від  
08.04.2015 }  
 
     17.   Під   час   проведення   електронних   консультацій   з  
громадськістю   орган   виконавчої   влади  оприлюднює  на  своєму  
офіційному  веб-сайті  та  на  урядовому  веб-сайті  "Громадянське  
суспільство  і  влада"  інформаційне  повідомлення  про проведення  
електронних   консультацій,  текст  проекту  акта,  винесеного  на  
обговорення.  
 
     В  інформаційному  повідомленні  про  проведення  електронних  
консультацій з громадськістю зазначаються:  
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     найменування   органу   виконавчої   влади,   який  проводить  
електронні консультації з громадськістю;  
 
     назва   проекту   акта  або  стислий  зміст  пропозиції  щодо  
реалізації  державної  політики  у  відповідній сфері державного і  
суспільного життя, винесеної на обговорення;  
 
     соціальні  групи  населення та заінтересовані сторони, на які  
поширюватиметься   дія   рішення,   яке   планується  прийняти  за  
результатами електронних консультацій з громадськістю;  
 
     можливі  наслідки  проведення  в  життя  рішення  для  різних  
соціальних груп населення та заінтересованих сторін;  
 
     електронна  адреса,  строк  і  форма  подання  пропозицій  та  
зауважень;  
 
     номер  телефону, за яким надаються консультації з питання, що  
винесено на обговорення;  
 
     прізвище, ім’я відповідальної особи органу виконавчої влади;  
 
     строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення. 
{  Пункт  17  в  редакції  Постанови  КМ  N 234 ( 234-2015-п ) від  
08.04.2015 }  
 
     18.   Консультації   з  громадськістю  розпочинаються  з  дня  
оприлюднення інформаційного повідомлення про їх проведення. 
{  Пункт  18  в  редакції  Постанови  КМ  N 234 ( 234-2015-п ) від  
08.04.2015 }  
 
     19.    Пропозиції    та   зауваження   учасників   публічного  
громадського  обговорення подаються в усній та письмовій формі під  
час публічних заходів та у письмовій формі на поштову і електронну  
адреси,  зазначені  в  інформаційному  повідомленні про проведення  
публічного громадського обговорення.  
 
     Під  час  проведення заходів у рамках публічного громадського  
обговорення  ведеться  протокол,  у  якому фіксуються висловлені в  
усній формі пропозиції і зауваження.  
 
     Пропозиції та зауваження учасників електронних консультацій з  
громадськістю  подаються  в  письмовій формі на електронну адресу,  
зазначену в інформаційному повідомленні про проведення електронних  
консультацій  з  громадськістю,  а  також за допомогою спеціальних  
сервісів урядового веб-сайту "Громадянське суспільство і влада" та  
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офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади за їх наявності.  
 
     Інститути  громадянського  суспільства,  наукові та експертні  
організації,  інші  юридичні  особи  під  час подання пропозицій і  
зауважень  у  письмовій  формі  зазначають  своє  найменування  та  
місцезнаходження.  
 
     Анонімні пропозиції не реєструються і не розглядаються. 
{  Пункт  19  в  редакції  Постанови  КМ  N 234 ( 234-2015-п ) від  
08.04.2015 }  
 
     20. Пропозиції та зауваження,  що надійшли під час публічного  
громадського     обговорення,     електронних    консультацій    з  
громадськістю,  вивчаються  та  аналізуються  із залученням у разі  
потреби відповідних фахівців. { Абзац перший пункту 20 із змінами,  
внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  234  (  234-2015-п  ) від  
08.04.2015 }  
 
     За    результатами   публічного   громадського   обговорення,  
електронних  консультацій  з громадськістю органи виконавчої влади  
готують  звіт,  в  якому зазначається: { Абзац другий пункту 20 із  
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 234 ( 234-2015-п ) від  
08.04.2015 }  
 
     найменування органу    виконавчої    влади,   який   проводив  
обговорення;  
 
     зміст питання  або  назва  проекту  акта,  що  виносилися  на  
обговорення;  
 
     інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні;  
 
     інформація про  пропозиції,  що надійшли до органу виконавчої  
влади  за  результатами  обговорення, із зазначенням автора кожної  
пропозиції;  { Абзац шостий пункту 20 із змінами, внесеними згідно  
з Постановою КМ N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }  
 
     інформація про    врахування    пропозицій    та    зауважень  
громадськості  з обов'язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та  
причин неврахування пропозицій та зауважень;  
 
     інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення.  
 
     21.  Звіт  про результати публічного громадського обговорення  
та електронних консультацій з громадськістю орган виконавчої влади  
в  обов’язковому  порядку  доводить до відома громадськості шляхом  
оприлюднення  на  своєму офіційному веб-сайті, урядовому веб-сайті  
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"Громадянське  суспільство і влада" (у разі проведення електронних  
консультацій  з громадськістю на зазначеному веб-сайті) та в інший  
прийнятний  спосіб  не пізніше ніж через два тижні після прийняття  
рішень за результатами обговорення. 
{  Пункт  21  в  редакції  Постанови  КМ  N 234 ( 234-2015-п ) від  
08.04.2015 }  
 
     22. Вивчення громадської думки здійснюється шляхом:  
 
     проведення соціологічних    досліджень    та     спостережень  
(опитування, анкетування, контент-аналіз інформаційних матеріалів,  
фокус-групи тощо);  
 
     створення телефонних "гарячих ліній",  проведення моніторингу  
коментарів,  відгуків,  інтерв'ю, інших матеріалів у друкованих та  
електронних засобах  масової  інформації  для  визначення  позиції  
різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;  
 
     опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях громадян  
пропозицій  та  зауважень  з   питання,   що   потребує   вивчення  
громадської думки.  
 
     23. Вивчення  громадської думки організовує і проводить орган  
виконавчої влади із залученням громадської ради у такому порядку:  
 
     визначає:  
 
     - потребу у вивченні громадської думки з окремого питання;  
 
     - питання,  з яких проводиться  вивчення  громадської  думки,  
альтернативних пропозицій щодо їх вирішення;  
 
     - строк, форми і методи вивчення громадської думки;  
 
     - на  конкурсній  основі дослідницькі організації,  фахівців,  
експертів,  громадські  організації,  які  проводитимуть  вивчення  
громадської думки;  
 
     - ступінь  репрезентативності  соціальних  груп  населення та  
заінтересованих сторін, які досліджуються;  
 
     отримує підсумкову   інформацію   про   результати   вивчення  
громадської думки;  
 
     узагальнює громадську  думку  щодо  запропонованого вирішення  
питань, що потребували вивчення громадської думки;  
 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/234-2015-%D0%BF


 122 

     забезпечує врахування громадської  думки  під  час  прийняття  
органом   виконавчої   влади  остаточного  рішення  з  питань,  що  
потребували вивчення громадської думки;  
 
     оприлюднює в обов'язковому порядку  на  офіційному  веб-сайті  
органу  виконавчої  влади  та в інший прийнятний спосіб результати  
вивчення громадської думки.  
 
     24. У  звіті  про  результати  вивчення   громадської   думки  
зазначається:  
 
     найменування органу   виконавчої   влади,   який  організував  
вивчення громадської думки (вивчав громадську думку);  
 
     найменування адміністративно-територіальної  одиниці  у  разі  
вивчення громадської думки на окремій території;  
 
     соціальні групи населення та заінтересовані сторони, вивчення  
думки яких проводилося;  
 
     тема та питання,  з  яких  проводилося  вивчення  громадської  
думки;  
 
     методи, що застосовувалися для вивчення громадської думки;  
 
     ступінь допустимого    відхилення    від    обраної    моделі  
дослідження;  
 
     інформація про осіб, що проводили вивчення громадської думки;  
 
     узагальнення громадської думки щодо запропонованого вирішення  
питань, що потребували вивчення громадської думки та її врахування  
під час прийняття органом виконавчої влади остаточного рішення;  
 
     обґрунтування прийнятого   рішення   у   разі    неврахування  
громадської думки.  
 
     25. Для   організації  вивчення  громадської  думки  з  метою  
отримання об'єктивної та достовірної інформації  орган  виконавчої  
влади   може  відповідно  до  законодавства  укладати  договори  з  
дослідницькими організаціями,  фахівцями,  експертами, інститутами  
громадянського  суспільства  про  проведення  на умовах відкритого  
конкурсу фахових, наукових соціологічних досліджень, спостережень,  
експрес-аналізу  пропозицій  різних  соціальних  груп населення та  
заінтересованих сторін.  
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                                          ЗАТВЕРДЖЕНО  
                             постановою Кабінету Міністрів України  
                                 від 3 листопада 2010 р. N 996  
 
                         ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ  
              про громадську раду при міністерстві,  
           іншому центральному органі виконавчої влади,  
       Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній,  
         Київській та Севастопольській міській, районній,  
               районній у мм. Києві та Севастополі  
                     державній адміністрації  
  
 
     1. Громадська  рада  при  міністерстві,  іншому  центральному  
органі  виконавчої  влади,  Раді  міністрів  Автономної Республіки  
Крим,  обласній,  Київській та Севастопольській міській, районній,  
районній  у  мм.  Києві  та  Севастополі держадміністрації (далі -  
громадська  рада)  є  тимчасовим  консультативно-дорадчим органом,  
утвореним  для  сприяння  участі  громадськості  у  формуванні  та  
реалізації державної політики. 
{  Пункт  1  із  змінами,  внесеними  згідно з Постановою КМ N 234  
( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }  
 
     2. У своїй діяльності громадська рада керується  Конституцією  
(  254к/96-ВР ) та законами України,  указами Президента України і  
постановами  Верховної  Ради  України,  прийнятими  відповідно  до  
Конституції  (  254к/96-ВР  ) та законів України,  актами Кабінету  
Міністрів  України,  а  також  Положенням  про  громадську   раду,  
розробленим на основі цього Типового положення.  
 
     Положення про громадську раду розробляється громадською радою  
та  затверджується органом виконавчої влади, при якому її утворено  
(далі  -  орган).  { Абзац другий пункту 2 в редакції Постанови КМ  
N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }  
 
     Положення  про  громадську  раду оприлюднюється на офіційному  
веб-сайті   органу   протягом   трьох   робочих   днів  з  моменту  
затвердження.  {  Абзац  пункту  2  в  редакції Постанови КМ N 234  
( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }  
 
     Розроблення  та затвердження змін до Положення про громадську  
раду   здійснюється   у  тому  ж  порядку,  що  і  розроблення  та  
затвердження  Положення  про  громадську  раду. { Абзац пункту 2 в  
редакції Постанови КМ N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }  
 
     3. Основними завданнями громадської ради є:  
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     сприяння  реалізації  громадянами  конституційного  права  на  
участь  в  управлінні державними справами; { Абзац другий пункту 3  
із  змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 234 ( 234-2015-п )  
від 08.04.2015 }  
 
     здійснення   громадського   контролю  за  діяльністю  органу;  
{  Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою  
КМ N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }  
 
     сприяння   врахуванню   органом  громадської  думки  під  час  
формування  та  реалізації  державної  політики. { Абзац четвертий  
пункту  3  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Постановою КМ N 234  
( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }  
 
     4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:  
 
     1)  готує  та  подає  органу пропозиції до орієнтовного плану  
проведення  консультацій  з громадськістю, а також щодо проведення  
консультацій, не передбачених таким планом; 
{ Підпункт 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ  
N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }  
 
     2) готує   та   подає   органу  пропозиції  щодо  організації  
консультацій з громадськістю;  
 
     3) подає органу обов'язкові для розгляду пропозиції з питань,  
щодо  яких  орган  проводить консультації з громадськістю, а також  
щодо   підготовки  проектів  нормативно-правових  актів  з  питань  
формування  та  реалізації державної політики у відповідній сфері,  
удосконалення роботи органу; 
{ Підпункт 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ  
N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }  
 
     4)   проводить   відповідно   до   законодавства   громадську  
експертизу   діяльності   органу   та   громадську  антикорупційну  
експертизу      нормативно-правових      актів     та     проектів  
нормативно-правових актів, які розробляє орган; 
{  Підпункт  4 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами  
КМ  N  234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015, N 301 ( 301-2015-п ) від  
14.05.2015 }  
 
     5) здійснює   громадський  контроль  за  врахуванням  органом  
пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення ним прозорості  
та  відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації,  
яка   знаходиться  у  його  володінні,  а  також  дотриманням  ним  
нормативно-правових  актів, спрямованих на запобігання та протидію  
корупції; 
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{ Підпункт 5 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ  
N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }  
 
     6) інформує в обов'язковому порядку  громадськість  про  свою  
діяльність,   прийняті  рішення  та  їх  виконання  на  офіційному  
веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб;  
 
     7)   збирає,   узагальнює  та  подає  органу  інформацію  про  
пропозиції  інститутів  громадянського  суспільства щодо вирішення  
питань, які мають важливе суспільне значення; 
{ Підпункт 7 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ  
N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }  
 
     8) організовує публічні  заходи  для  обговорення  актуальних  
питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці;  
 
     9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.  
 
     5. Громадська рада має право:  
 
     1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління,  
секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);  
 
     2) залучати до роботи  ради  працівників  органів  виконавчої  
влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних  
та міжнародних інститутів громадянського суспільства, експертних і  
наукових  організацій,  підприємств,  установ  та  організацій (за  
згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою); 
{ Підпункт 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ  
N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }  
 
     3) організовувати   і   проводити   семінари,    конференції,  
засідання за круглим столом та інші заходи;  
 
     4) отримувати  в установленому порядку від органів виконавчої  
влади,  органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для  
забезпечення діяльності ради;  
 
     5) отримувати  від органу проекти нормативно-правових актів з  
питань,  що  потребують проведення консультацій з громадськістю, у  
триденний строк після початку таких консультацій. 
{ Підпункт 5 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ  
N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }  
 
     Члени громадської ради мають право  доступу  в  установленому  
порядку до приміщень, в яких розміщений орган.  
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     6. До складу громадської ради можуть бути обрані представники  
громадських   об’єднань,   релігійних,   благодійних  організацій,  
творчих  спілок,  професійних  спілок  та їх об’єднань, асоціацій,  
організацій  роботодавців  та  їх  об’єднань,  недержавних засобів  
масової  інформації (далі - інститути громадянського суспільства),  
які  зареєстровані  в установленому порядку і провадять діяльність  
на території України.  
 
     До   складу   громадської   ради   при  міністерстві,  іншому  
центральному   органі   виконавчої   влади   можуть   бути  обрані  
представники  інститутів громадянського суспільства, які провадять  
свою  діяльність  у  сфері, що пов’язана з діяльністю відповідного  
органу,  та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і  
завдання діяльності.  
 
     Інститут   громадянського  суспільства  незалежно  від  своєї  
організаційної   структури   та   наявності   місцевих   осередків  
(відокремлених   підрозділів,   філій,   представництв,   місцевих  
організацій  тощо)  для  участі в установчих зборах делегує одного  
представника,  який  одночасно  є  кандидатом на обрання до складу  
громадської ради.  
 
     До складу громадської ради не можуть бути обрані представники  
інститутів  громадянського суспільства, які є народними депутатами  
України,  депутатами  Верховної Ради Автономної Республіки Крим та  
місцевих  рад, посадовими особами органів державної влади, органів  
влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування. 
{  Пункт  6  в  редакції  Постанови  КМ  N  234 ( 234-2015-п ) від  
08.04.2015 }  
 
     7. Склад  громадської  ради  формується  на установчих зборах  
шляхом  рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на  
установчих   зборах   та   кандидатури  яких  внесені  інститутами  
громадянського  суспільства.  {  Абзац перший пункту 7 із змінами,  
внесеними  згідно  з  Постановою  КМ  N  234  (  234-2015-п  ) від  
08.04.2015 }  
 
     Кількісний склад громадської  ради  визначається  установчими  
зборами  та  не  може  становити  більш як 35 осіб. { Абзац другий  
пункту  7  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Постановою КМ N 234  
( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }  
 
     Строк повноважень складу громадської ради - два роки.  
 
     До складу  громадської ради може бути обрано не більше ніж по  
одному   представнику   від   кожного   інституту   громадянського  
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суспільства.  
 
     Членство в громадській раді є індивідуальним.  
 
     8.  Для  формування  складу громадської ради орган не пізніше  
ніж   за   60  календарних  днів  до  визначеної  дати  проведення  
установчих  зборів  утворює  ініціативну  групу з їх підготовки за  
участю  інститутів  громадянського суспільства (далі - ініціативна  
група).  
 
     Якщо   при   органі   вже   утворена  громадська  рада  і  її  
повноваження  не  були  припинені достроково, то ініціативна група  
утворюється  органом  не  пізніше  ніж  за  60 календарних днів до  
закінчення її повноважень.  
 
     У  такому  разі кількісний та персональний склад ініціативної  
групи орган затверджує з урахуванням пропозицій громадської ради.  
 
     До  складу ініціативної групи входять делеговані члени діючої  
громадської   ради   (якщо   її  повноваження  не  були  припинені  
достроково),  представники  інститутів громадянського суспільства,  
які  не  представлені  у  складі  громадської  ради,  представники  
органу, при якому утворюється громадська рада.  
 
     Персональний  склад  ініціативної  групи  орган оприлюднює на  
своєму  офіційному  веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня її  
утворення.  
 
     Не   пізніше   ніж  за  45  календарних  днів  до  проведення  
установчих  зборів  орган  в  обов’язковому  порядку оприлюднює на  
своєму   офіційному   веб-сайті   та  в  інший  прийнятний  спосіб  
підготовлене  ініціативною  групою та погоджене з ним повідомлення  
про  дату,  час,  місце,  порядок  проведення  установчих  зборів,  
порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про  
склад  ініціативної  групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та  
номер телефону відповідальної особи.  
 
     Для   участі   в  установчих  зборах  до  ініціативної  групи  
подається  заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою  
керівного органу інституту громадянського суспільства.  
 
     До заяви додаються:  
 
     рішення,   прийняте   у  порядку,  встановленому  установчими  
документами  інституту громадянського суспільства, про делегування  
для  участі  в  установчих  зборах  представника, який одночасно є  
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кандидатом на обрання до складу громадської ради;  
 
     біографічна   довідка   делегованого  представника  інституту  
громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по  
батькові,  посади, місця роботи, посади в інституті громадянського  
суспільства, контактної інформації;  
 
     копія  виписки  з  Єдиного  державного реєстру підприємств та  
організацій    та   витяг   із   статуту   (положення)   інституту  
громадянського  суспільства  щодо цілей і завдань його діяльності,  
засвідчені в установленому порядку;  
 
     інформація    про    отримання    інститутом   громадянського  
суспільства  як  володільцем  бази  персональних даних його членів  
згоди  делегованого  ним представника на обробку його персональних  
даних;  
 
     інформація про результати діяльності інституту громадянського  
суспільства  (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти,  
виконані   програми,   друковані   видання,   подання   інститутом  
громадянського    суспільства    відповідному   органу   письмових  
обґрунтованих  пропозицій  і  зауважень  з  питань  формування  та  
реалізації  державної політики у відповідній сфері та інформування  
про  них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у  
разі,  коли інститут громадянського суспільства працює менше року,  
- за період діяльності);  
 
     відомості  про  місцезнаходження  та адресу електронної пошти  
інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.  
 
     Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за  
30 календарних днів до їх проведення.  
 
     У   разі   виявлення   невідповідності   документів,  поданих  
інститутом  громадянського  суспільства,  встановленим цим Типовим  
положенням   вимогам  ініціативна  група  не  пізніше  ніж  за  15  
календарних  днів  до  проведення  установчих зборів письмово та в  
електронній   формі   інформує   про  це  інститут  громадянського  
суспільства   з   пропозицією   щодо  їх  усунення  протягом  семи  
календарних днів.  
 
     За  результатами  перевірки  документів,  поданих інститутами  
громадянського  суспільства,  на  відповідність  встановленим  цим  
Типовим  положенням  вимогам  ініціативна  група  складає  за  сім  
календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів  
до  складу  громадської  ради,  які  братимуть участь в установчих  
зборах,   та   список   представників   інститутів  громадянського  
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суспільства,  яким  відмовлено  в  участі  в установчих зборах, із  
зазначенням підстави для відмови.  
 
     Підставами  для відмови представнику інституту громадянського  
суспільства в участі в установчих зборах є:  
 
     невідповідність документів, поданих інститутом громадянського  
суспільства, вимогам цього Типового положення;  
 
     неусунення      інститутом     громадянського     суспільства  
невідповідності   поданих  документів  вимогам,  встановленим  цим  
Типовим положенням, у строк, визначений абзацом шістнадцятим цього  
пункту;  
 
     невідповідність   інституту  громадянського  суспільства  або  
делегованого  ним  представника  вимогам,  встановленим  пунктом 6  
цього Типового положення;  
 
     недостовірність   інформації,   що  міститься  в  документах,  
поданих для участі в установчих зборах;  
 
     відмова  інституту  громадянського  суспільства  від участі в  
установчих  зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного  
листа;  
 
     перебування   інституту   громадянського   суспільства,  який  
делегував  свого  представника  для  участі в установчих зборах, у  
процесі припинення.  
 
     Список  кандидатів  до складу громадської ради, які братимуть  
участь  в  установчих  зборах,  та список представників інститутів  
громадянського  суспільства, яким відмовлено в участі в установчих  
зборах,  із  зазначенням  підстави  для  відмови,  інформація  про  
результати  діяльності  інститутів  громадянського  суспільства за  
останній  рік, біографічні довідки делегованих ними представників,  
а  також  уточнена  інформація  про  дату, час та місце проведення  
установчих  зборів, погоджена з органом, оприлюднюються не пізніше  
ніж  за  три  робочих  дні  до  проведення  установчих  зборів  на  
офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб.  
 
     Під   час   проведення   установчих   зборів,  які  відкриває  
уповноважений  представник  ініціативної групи, з числа кандидатів  
до  нового  складу  громадської  ради обирається лічильна комісія,  
голова  зборів,  секретар,  заслуховується  інформація  голови або  
іншого  уповноваженого  члена попереднього складу громадської ради  
про   її  діяльність,  якщо  така  рада  була  утворена,  а  також  



 130 

обирається новий склад громадської ради.  
 
     Рішення   установчих  зборів  оформляється  протоколом,  який  
складається  протягом  трьох  робочих  днів  з  моменту проведення  
установчих  зборів,  підписується головою та секретарем установчих  
зборів і подається органові.  
 
     Орган   оприлюднює   протокол  установчих  зборів  на  своєму  
офіційному  веб-сайті  та в інший прийнятний спосіб протягом трьох  
робочих днів з моменту його надходження. 
{  Пункт  8  в  редакції  Постанови  КМ  N  234 ( 234-2015-п ) від  
08.04.2015 }  
 
     9.  Орган  на підставі протоколу установчих зборів затверджує  
склад  громадської  ради  і  оприлюднює  його на своєму офіційному  
веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів  
з моменту затвердження. 
{  Пункт  9  в  редакції  Постанови  КМ  N  234 ( 234-2015-п ) від  
08.04.2015 }  
 
     10. Членство  в  громадській  раді  припиняється  на підставі  
рішення громадської ради у разі:  
 
     систематичної відсутності  члена  громадської  ради   на   її  
засіданнях  без  поважних  причин  (більше  ніж  два рази підряд);  
{ Абзац другий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою  
КМ N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }  
 
     надходження   повідомлення   від   інституту   громадянського  
суспільства  за  підписом керівника, якщо інше не передбачено його  
установчими  документами,  про  відкликання  свого представника та  
припинення його членства в громадській раді; { Абзац третій пункту  
10   із   змінами,   внесеними   згідно  з  Постановою  КМ  N  234  
( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }  
 
     скасування державної  реєстрації   інституту   громадянського  
суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;  
 
     неможливості члена  громадської  ради  брати  участь у роботі  
громадської  ради  за  станом  здоров'я,  визнання його у судовому  
порядку  недієздатним  або  обмежено  дієздатним;  {  Абзац п'ятий  
пункту  10  із  змінами,  внесеними  згідно  з Постановою КМ N 234  
( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }  
 
     подання членом громадської ради відповідної заяви;  
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     обрання  члена  громадської  ради народним депутатом України,  
депутатом  Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад  
або  призначення  на посаду в органі державної влади, органі влади  
Автономної   Республіки  Крим,  органі  місцевого  самоврядування;  
{  Пункт  10  доповнено  абзацом  згідно  з  Постановою  КМ  N 234  
( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }  
 
     набрання  законної  сили  обвинувальним  вироком  щодо  члена  
громадської ради; { Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою  
КМ N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }  
 
     смерті  члена  громадської ради. { Пункт 10 доповнено абзацом  
згідно з Постановою КМ N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }  
 
     У  разі  припинення  будь-якою  особою членства у громадській  
раді  її  місце  займає наступний за черговістю кандидат до складу  
громадської  ради,  який  набрав  найбільшу  кількість  голосів за  
результатами  проведення  рейтингового  голосування  на установчих  
зборах.  Рішення  про  це  приймається  на  найближчому  засіданні  
громадської ради. { Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою  
КМ N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }  
 
     Зміни  у  складі  громадської  ради  затверджуються  рішенням  
органу  на  підставі  протоколу  засідання громадської ради. Орган  
оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному веб-сайті  
та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту  
затвердження.  { Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ  
N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }  
 
     Якщо  не  менш  як  за  один  рік  до  закінчення повноважень  
громадської  ради  черговість для набуття в ній членства вичерпана  
та  чисельність  членів  громадської ради становить менше половини  
від  її загального складу, визначеного на установчих зборах, орган  
вживає  заходів  для  доукомплектування  складу громадської ради в  
порядку,  встановленому  цим  Типовим  положенням  для  формування  
складу  громадської  ради.  {  Пункт 10 доповнено абзацом згідно з  
Постановою КМ N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }  
 
     10-1.   Дострокове  припинення  діяльності  громадської  ради  
здійснюється у разі:  
 
     коли  засідання громадської ради не проводилися протягом двох  
кварталів;  
 
     невиконання   громадською   радою   без   об’єктивних  причин  
більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;  
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     прийняття відповідного рішення на її засіданні;  
 
     реорганізації або ліквідації органу.  
 
     Рішення    про   припинення   діяльності   громадської   ради  
оформляється відповідним актом органу.  
 
     У  разі  припинення  діяльності  громадської  ради з підстав,  
передбачених  абзацами  другим  -  четвертим  цього  пункту, орган  
утворює  протягом 15 календарних днів відповідно до вимог пункту 8  
цього Типового положення ініціативну групу з підготовки установчих  
зборів з метою формування нового складу громадської ради. 
{  Типове  положення доповнено пунктом 10-1 згідно з Постановою КМ  
N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }  
 
     11.  Громадську  раду  очолює голова, який обирається з числа  
членів   ради   на   її   першому  засіданні  шляхом  рейтингового  
голосування.  
 
     Одна  і  та  сама  особа не може очолювати одночасно більш як  
одну  громадську раду, утворену відповідно до вимог цього Типового  
положення.  
 
     Голова  громадської  ради  має  заступників, які обираються з  
числа членів ради шляхом рейтингового голосування.  
 
     Повноваження голови громадської ради припиняються за рішенням  
громадської  ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення  
його членства у раді, у разі висловлення йому недовіри громадською  
радою,  а також у випадках, передбачених Положенням про громадську  
раду.  
 
     У  разі  припинення  повноважень  голови  громадської ради до  
обрання  нового  голови його обов’язки виконує визначений рішенням  
громадської  ради  заступник голови громадської ради, якщо інше не  
передбачено її рішенням. 
{  Пункт  11  в  редакції  Постанови  КМ  N 234 ( 234-2015-п ) від  
08.04.2015 }  
 
     12. Голова громадської ради:  
 
     організовує діяльність громадської ради;  
 
     організовує  підготовку і проведення її засідань, головує під  
час  їх  проведення; { Абзац третій пункту 12 в редакції Постанови  
КМ N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }  
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     підписує документи від імені громадської ради;  
 
     представляє громадську  раду   у   відносинах   з   Кабінетом  
Міністрів  України,  центральними  і місцевими органами виконавчої  
влади,  об'єднаннями громадян,  органами місцевого самоврядування,  
засобами масової інформації;  
 
     може брати участь у засіданнях колегії органу.  
 
     13.  За заявою громадської ради керівник органу може покласти  
здійснення  функцій  секретаря  громадської  ради  на представника  
органу. 
{  Пункт  13  в  редакції  Постанови  КМ  N 234 ( 234-2015-п ) від  
08.04.2015 }  
 
     14. Основною  формою роботи громадської ради є засідання,  що  
проводяться у разі потреби,  але не рідше ніж один раз на квартал.  
Позачергові   засідання  громадської  ради  можуть  скликатися  за  
ініціативою  голови  громадської ради, керівника органу або однієї  
третини  загального  складу її членів. { Абзац перший пункту 14 із  
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 234 ( 234-2015-п ) від  
08.04.2015 }  
 
     Повідомлення  про скликання засідань громадської ради, у тому  
числі  позачергових,  доводяться  до  відома  кожного  її члена не  
пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на  
офіційному  веб-сайті  органу.  { Пункт 14 доповнено новим абзацом  
згідно з Постановою КМ N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }  
 
     Засідання громадської  ради  є  правоможним,  якщо  на  ньому  
присутні  не  менш  як  половина  її членів від загального складу.  
{ Абзац третій пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою  
КМ N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }  
 
     Засідання громадської ради проводяться відкрито.  
 
     У  засіданнях  громадської  ради  може  брати участь з правом  
дорадчого   голосу  керівник  органу,  його  заступник  або  інший  
уповноважений  представник  органу.  {  Абзац  п'ятий  пункту 14 в  
редакції Постанови КМ N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }  
 
     За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть  
брати участь інші особи.  
 
     15. Рішення    громадської    ради    приймається   відкритим  
голосуванням простою більшістю голосів  її  членів,  присутніх  на  
засіданні.  У  разі  рівного розподілу голосів вирішальним є голос  
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головуючого на засіданні.  
 
     Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер  і  є  
обов'язковими для розгляду органом.  
 
     Рішення органу,  прийняте за результатами розгляду пропозицій  
громадської ради,  не пізніше ніж у десятиденний строк після  його  
прийняття  в  обов'язковому  порядку  доводиться  до відома членів  
громадської ради та  громадськості  шляхом  його  оприлюднення  на  
офіційному   веб-сайті   органу  та  в  інший  прийнятний  спосіб.  
Інформація  про  прийняте  рішення  має  містити   відомості   про  
врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.  
 
     15-1.  На  засіданні  громадської  ради,  яке  проводиться за  
участю   представників   органу   в   I   кварталі  кожного  року,  
обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік та  
схвалюється підготовлений нею план на поточний рік.  
 
     Річний   план  роботи  громадської  ради  та  звіт  про  його  
виконання оприлюднюються на офіційному веб-сайті органу та в інший  
прийнятний спосіб. 
{  Типове  положення доповнено пунктом 15-1 згідно з Постановою КМ  
N 234 ( 234-2015-п ) від 08.04.2015 }  
 
     16.  Установчі  документи,  склад громадської ради, протоколи  
засідань,  прийняті  рішення та інформація про хід їх виконання, а  
також   інші   відомості   про   діяльність   громадської  ради  в  
обов’язковому  порядку розміщуються на офіційному веб-сайті органу  
в рубриці "Громадська рада". 
{  Пункт  16  в  редакції  Постанови  КМ  N 234 ( 234-2015-п ) від  
08.04.2015 }  
 
     17. Забезпечення секретаріату громадської  ради  приміщенням,  
засобами зв'язку,  створення умов для роботи ради та проведення її  
засідань здійснює орган.  
 
     18. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.  

З А К О Н  У К Р А Ї Н И  

Про доступ до публічної інформації 

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 32, ст. 314) 

{Із змінами, внесеними згідно із Законами  

№ 4652-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, № 21, ст.208  

№ 4711-VI від 17.05.2012, ВВР, 2013, № 14, ст.89  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/234-2015-%D0%BF
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№ 224-VII від 14.05.2013, ВВР, 2014, № 11, ст.132  

№ 1700-VII від 14.10.2014, ВВР, 2014, № 49, ст.2056  

№ 319-VIII від 09.04.2015, ВВР, 2015, № 25, ст.192} 

Цей Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до 

інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників 

публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний 

інтерес. 

Розділ I  

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Публічна інформація 

1. Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на 

будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами 

владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка 

знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної 

інформації, визначених цим Законом. 

2. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом. 

Стаття 2. Мета і сфера дії Закону 

1. Метою цього Закону є забезпечення прозорості та відкритості суб'єктів владних 

повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної 

інформації. 

2. Цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб'єктами 

владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері 

звернень громадян, які регулюються спеціальним законом. 

Стаття 3. Гарантії забезпечення права на доступ до публічної інформації 

1. Право на доступ до публічної інформації гарантується: 

1) обов'язком розпорядників інформації надавати та оприлюднювати інформацію, крім 

випадків, передбачених законом; 

2) визначенням розпорядником інформації спеціальних структурних підрозділів або 

посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, 

якою він володіє; 

3) максимальним спрощенням процедури подання запиту та отримання інформації; 

4) доступом до засідань колегіальних суб'єктів владних повноважень, крім випадків, 

передбачених законодавством; 

5) здійсненням парламентського, громадського та державного контролю за дотриманням 

прав на доступ до публічної інформації; 

6) юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної 

інформації. 

Стаття 4. Принципи забезпечення доступу до публічної інформації 

1. Доступ до публічної інформації відповідно до цього Закону здійснюється на принципах: 

1) прозорості та відкритості діяльності суб'єктів владних повноважень; 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/224-18/paran48#n48
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2) вільного отримання, поширення та будь-якого іншого використання інформації, що 

була надана або оприлюднена відповідно до цього Закону, крім обмежень, встановлених 

законом; 

{Пункт 2 частини першої статті 4 в редакції Закону № 319-VIII від 09.04.2015} 

3) рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань, 

статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або 

інших ознак. 

Розділ II  

ПОРЯДОК ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ 

Стаття 5. Забезпечення доступу до інформації 

1. Доступ до інформації забезпечується шляхом: 

1) систематичного та оперативного оприлюднення інформації: 

в офіційних друкованих виданнях; 

на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет; 

на єдиному державному веб-порталі відкритих даних; 

{Пункт 1 частини першої статті 5 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 319-

VIII від 09.04.2015} 

на інформаційних стендах; 

будь-яким іншим способом; 

2) надання інформації за запитами на інформацію. 

Стаття 6. Публічна інформація з обмеженим доступом 

1. Інформацією з обмеженим доступом є: 

1) конфіденційна інформація; 

2) таємна інформація; 

3) службова інформація. 

2. Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні 

сукупності таких вимог: 

1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського 

порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для 

захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної 

конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя; 

2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам; 

3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні. 

3. Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо він 

правомірно оприлюднив її раніше. 

4. Інформація з обмеженим доступом має надаватися розпорядником інформації, якщо 

немає законних підстав для обмеження у доступі до такої інформації, які існували раніше. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/319-19/paran22#n22
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5. Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними 

коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у 

тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, 

імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або 

майно. При дотриманні вимог, передбачених частиною другою цієї статті, зазначене 

положення не поширюється на випадки, коли оприлюднення або надання такої інформації 

може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню 

злочину. 

6. Не належать до інформації з обмеженим доступом відомості, зазначені у декларації 

особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданій 

відповідно до Закону України "Про запобігання корупції", крім відомостей, зазначених 

в абзаці четвертому частини першої статті 47 вказаного Закону. 

{Частина шоста статті 6 в редакції Закону № 4711-VI від 17.05.2012; із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 224-VII від 14.05.2013; в редакції Закону № 1700-VII від 

14.10.2014} 

7. Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить 

інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої 

необмежений. 

Стаття 7. Конфіденційна інформація 

1. Конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої обмежено фізичною або 

юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у 

визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов. Не 

може бути віднесена до конфіденційної інформація, зазначена в частині першій і другій статті 

13цього Закону. 

2. Розпорядники інформації, визначені частиною першою статті 13 цього Закону, які 

володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які 

обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної 

безпеки, економічного добробуту та прав людини. 

Стаття 8. Таємна інформація 

1. Таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини 

другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і 

державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську 

таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю. 

{Частина перша статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4652-VI від 

13.04.2012} 

2. Порядок доступу до таємної інформації регулюється цим Законом та спеціальними 

законами. 

Стаття 9. Службова інформація 

1. Відповідно до вимог частини другої статті 6 цього Закону до службової може належати 

така інформація: 

1) що міститься в документах суб'єктів владних повноважень, які становлять 

внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони 

пов'язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових 

функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному 

обговоренню та/або прийняттю рішень; 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran3#n3
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2) зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері 

оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці. 

2. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, 

присвоюється гриф "для службового користування". Доступ до таких документів надається 

відповідно до частини другої статті 6 цього Закону. 

3. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, який складається органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими суб'єктами владних 

повноважень, у тому числі на виконання делегованих повноважень, не може бути обмеженим 

у доступі. 

Стаття 10. Доступ до інформації про особу 

1. Кожна особа має право: 

1) знати у період збирання інформації, але до початку її використання, які відомості про 

неї та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони використовуються, передаються 

чи поширюються, крім випадків, встановлених законом; 

2) доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається; 

3) вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення 

інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням 

вимог закону; 

4) на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо це необхідно 

для реалізації та захисту прав та законних інтересів; 

5) на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з порушенням 

вимог, визначених законом. 

2. Обсяг інформації про особу, що збирається, зберігається і використовується 

розпорядниками інформації, має бути максимально обмеженим і використовуватися лише з 

метою та у спосіб, визначений законом. 

3. Розпорядники інформації, які володіють інформацією про особу, зобов'язані: 

1) надавати її безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім 

випадків, передбачених законом; 

2) використовувати її лише з метою та у спосіб, визначений законом; 

3) вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших осіб; 

4) виправляти неточну та застарілу інформацію про особу самостійно або на вимогу осіб, 

яких вона стосується. 

4. Зберігання інформації про особу не повинно тривати довше, ніж це необхідно для 

досягнення мети, задля якої ця інформація збиралася. 

5. Відмова особі в доступі до інформації про неї, приховування, незаконне збирання, 

використання, зберігання чи поширення інформації можуть бути оскаржені. 

Стаття 10-

1. Публічна інформація у формі відкритих даних 

1. Публічна інформація у формі відкритих даних - це публічна інформація у форматі, що 

дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний 

доступ до неї, а також її подальше використання. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2939-17/print#n40
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Розпорядники інформації зобов’язані надавати публічну інформацію у формі відкритих 

даних на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її на єдиному державному веб-

порталі відкритих даних та на своїх веб-сайтах. 

2. Публічна інформація у формі відкритих даних є дозволеною для її подальшого вільного 

використання та поширення. 

Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, у 

тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до 

складу власного продукту, публічну інформацію у формі відкритих даних з обов’язковим 

посиланням на джерело отримання такої інформації. 

3. Публічна інформація, що містить персональні дані фізичної особи, оприлюднюється та 

надається на запит у формі відкритих даних у разі додержання однієї з таких умов: 

1) персональні дані знеособлені та захищені відповідно до Закону України "Про захист 

персональних даних"; 

2) фізичні особи (суб’єкти даних), персональні дані яких містяться в інформації у формі 

відкритих даних, надали свою згоду на поширення таких даних відповідно до Закону 

України"Про захист персональних даних"; 

3) надання чи оприлюднення такої інформації передбачено законом; 

4) обмеження доступу до такої інформації (віднесення її до інформації з обмеженим 

доступом) заборонено законом. 

4. Перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, вимоги 

до формату і структури таких наборів даних, періодичність їх оновлення визначаються 

Кабінетом Міністрів України. При цьому до такого переліку Кабінет Міністрів України 

обов’язково включає інформацію, доступ до якої у формі відкритих даних передбачено 

законом. 

Створення та забезпечення функціонування єдиного державного веб-порталу відкритих 

даних здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері електронного урядування. 

{Закон доповнено статтею 10 -

1 згідно із Законом № 319-VIII від 09.04.2015} 

Стаття 11. Захист особи, яка оприлюднює інформацію 

1. Посадові та службові особи не підлягають юридичній відповідальності, незважаючи на 

порушення своїх обов'язків, за розголошення інформації про правопорушення або відомостей, 

що стосуються серйозної загрози здоров'ю чи безпеці громадян, довкіллю, якщо особа при 

цьому керувалася добрими намірами та мала обґрунтоване переконання, що інформація є 

достовірною, а також містить докази правопорушення або стосується істотної загрози 

здоров'ю чи безпеці громадян, довкіллю. 

Розділ III  

СУБ'ЄКТИ ВІДНОСИН У СФЕРІ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ 

Стаття 12. Визначення та перелік суб'єктів 

1. Суб'єктами відносин у сфері доступу до публічної інформації є: 

1) запитувачі інформації - фізичні, юридичні особи, об'єднання громадян без статусу 

юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень; 

2) розпорядники інформації - суб'єкти, визначені у статті 13 цього Закону; 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
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3) структурний підрозділ або відповідальна особа з питань доступу до публічної 

інформації розпорядників інформації. 

{Пункт 3 частини першої статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом № 319-VIII 

від 09.04.2015} 

Стаття 13. Розпорядники інформації 

1. Розпорядниками інформації для цілей цього Закону визнаються: 

1) суб'єкти владних повноважень - органи державної влади, інші державні органи, органи 

місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що 

здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є 

обов'язковими для виконання; 

2) юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету 

Автономної Республіки Крим, - стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів; 

3) особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб'єктів владних повноважень 

згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або 

інших державних послуг, - стосовно інформації, пов'язаної з виконанням їхніх обов'язків; 

4) суб'єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені 

спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями, - стосовно інформації 

щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них. 

2. До розпорядників інформації, зобов'язаних оприлюднювати та надавати за запитами 

інформацію, визначену в цій статті, у порядку, передбаченому цим Законом, прирівнюються 

суб'єкти господарювання, які володіють: 

1) інформацією про стан довкілля; 

2) інформацією про якість харчових продуктів і предметів побуту; 

3) інформацією про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні 

події, що сталися або можуть статися і загрожують здоров'ю та безпеці громадян; 

4) іншою інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідною 

інформацією). 

3. На розпорядників інформації, визначених у пунктах 2, 3, 4 частини першої та в частині 

другій цієї статті, вимоги цього Закону поширюються лише в частині оприлюднення та 

надання відповідної інформації за запитами. 

4. Усі розпорядники інформації незалежно від нормативно-правового акта, на підставі 

якого вони діють, при вирішенні питань щодо доступу до інформації мають керуватися цим 

Законом. 

Стаття 14. Обов'язки розпорядників інформації 

1. Розпорядники інформації зобов'язані: 

1) оприлюднювати інформацію, передбачену цим та іншими законами; 

{Пункт 1 частини першої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 319-VIII 

від 09.04.2015} 

2) систематично вести облік документів, що знаходяться в їхньому володінні; 

3) вести облік запитів на інформацію; 
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4) визначати спеціальні місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, а 

також надавати право запитувачам робити виписки з них, фотографувати, копіювати, 

сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації тощо; 

5) мати спеціальні структурні підрозділи або призначати відповідальних осіб для 

забезпечення доступу запитувачів до інформації та оприлюднення інформації; 

{Пункт 5 частини першої статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 319-VIII 

від 09.04.2015} 

6) надавати та оприлюднювати достовірну, точну та повну інформацію, а також у разі 

потреби перевіряти правильність та об’єктивність наданої інформації і оновлювати 

оприлюднену інформацію. 

{Пункт 6 частини першої статті 14 в редакції Закону № 319-VIII від 09.04.2015} 

Стаття 15. Оприлюднення інформації розпорядниками 

1. Розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати: 

1) інформацію про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні 

завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, 

порядок та механізм їх витрачання тощо); 

2) нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), 

прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про 

нормативно-правові засади діяльності; 

3) перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми і зразки 

документів, правила їх заповнення; 

4) порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників 

інформації, дій чи бездіяльності; 

5) інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник; 

5-

1) перелік наборів даних, що оприлюднюються у формі відкритих даних; 

{Частину першу статті 15 доповнено пунктом 5-

1 згідно із Законом № 319-VIII від 

09.04.2015} 

6) інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може 

представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень 

розпорядника інформації; 

7) плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань; 

8) розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи; 

9) загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку; 

10) звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію; 

11) інформацію про діяльність суб'єктів владних повноважень, а саме про: 

їхні місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв'язку, адреси офіційного веб-

сайту та електронної пошти; 

прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти 

керівника органу та його заступників, а також керівників структурних та регіональних 

підрозділів, основні функції структурних та регіональних підрозділів, крім випадків, коли ці 

відомості належать до інформації з обмеженим доступом; 
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розклад роботи та графік прийому громадян; 

вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад; 

перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання 

послуг, правила їх оформлення; 

перелік і службові номери засобів зв'язку підприємств, установ та організацій, що 

належать до сфери їх управління, та їх керівників, крім підприємств, установ та організацій, 

створених з метою конспірації, оперативно-розшукової або контррозвідувальної діяльності; 

порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень суб'єктів владних 

повноважень, їх дій чи бездіяльності; 

систему обліку, види інформації, якою володіє суб'єкт владних повноважень; 

12) іншу інформацію про діяльність суб'єктів владних повноважень, порядок 

обов'язкового оприлюднення якої встановлений законом. 

2. Інформація, передбачена частиною першою цієї статті, підлягає обов'язковому 

оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документа. 

У разі наявності у розпорядника інформації офіційного веб-сайту така інформація 

оприлюднюється на веб-сайті із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення 

інформації. 

3. Проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, 

розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих 

днів до дати їх розгляду з метою прийняття. 

4. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують 

життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв'язку з цим. 

Стаття 16. Відповідальні особи з питань доступу до публічної інформації 

1.  Розпорядник інформації відповідає за визначення завдань та забезпечення діяльності 

структурного підрозділу або відповідальної особи з питань доступу до публічної інформації 

розпорядників інформації, відповідальних за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль 

щодо задоволення запиту на інформацію, надання консультацій під час оформлення запиту, а 

також за оприлюднення інформації, передбаченої цим Законом. 

2. Запит, що пройшов реєстрацію в установленому розпорядником інформації порядку, 

обробляється відповідальними особами з питань доступу до публічної інформації. 

{Стаття 16 в редакції Закону № 319-VIII від 09.04.2015} 

Стаття 17. Контроль за забезпеченням доступу до публічної інформації 

1. Парламентський контроль за дотриманням права людини на доступ до інформації 

здійснюється Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, тимчасовими слідчими 

комісіями Верховної Ради України, народними депутатами України. 

2. Громадський контроль за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до 

публічної інформації здійснюється депутатами місцевих рад, громадськими організаціями, 

громадськими радами, громадянами особисто шляхом проведення відповідних громадських 

слухань, громадської експертизи тощо. 

3. Державний контроль за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до 

інформації здійснюється відповідно до закону. 

Стаття 18. Реєстрація документів розпорядника інформації 
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1. Для забезпечення збереження та доступу до публічної інформації документи, що 

знаходяться у суб'єктів владних повноважень, підлягають обов'язковій реєстрації в системі 

обліку, що має містити: 

1) назву документа; 

2) дату створення документа; 

3) дату надходження документа; 

4) джерело інформації (автор, відповідний підрозділ); 

5) передбачену законом підставу віднесення інформації до категорії з обмеженим 

доступом; 

6) строк обмеження доступу до інформації, у разі якщо вона віднесена до інформації з 

обмеженим доступом; 

7) галузь; 

8) ключові слова; 

9) тип, носій (текстовий документ, електронний документ, плівки, відеозаписи, 

аудіозаписи тощо); 

{Пункт 9 частини першої статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 319-VIII 

від 09.04.2015} 

10) вид (нормативні акти, угоди, рішення, протоколи, звіти, прес-релізи); 

11) проекти рішень (доповідні записки, звернення, заяви, подання, пропозиції, листи 

тощо); 

12) форму та місце зберігання документа тощо. 

2. Доступ до системи обліку, що містить інформацію про документ, що знаходиться у 

суб'єкта владних повноважень, забезпечується шляхом: 

1) оприлюднення на офіційних веб-сайтах суб'єктів владних повноважень такої 

інформації, а в разі їх відсутності- в інший прийнятний спосіб; 

2) надання доступу до системи за запитами. 

3. Система обліку публічної інформації не може бути віднесена до категорії інформації з 

обмеженим доступом. 

4. Розпорядники інформації несуть відповідальність за забезпечення доступу до системи 

обліку відповідно до закону. 

Розділ IV  

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ЗА 

ІНФОРМАЦІЙНИМ ЗАПИТОМ 

Стаття 19. Оформлення запитів на інформацію 

1. Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну 

інформацію, що знаходиться у його володінні. 

2. Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію 

незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини 

подання запиту. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/319-19/paran52#n52
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/319-19/paran52#n52
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3. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть 

подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною 

поштою) на вибір запитувача. 

4. Письмовий запит подається в довільній формі. 

5. Запит на інформацію має містити: 

1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також 

номер засобу зв'язку, якщо такий є; 

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого 

зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; 

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі. 

6. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа 

може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна 

отримати в розпорядника інформації та на офіційному веб-сайті відповідного розпорядника. 

Зазначені форми мають містити стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на 

інформацію, її отримання тощо. 

7. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа 

не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань доступу до 

публічної інформації, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний телефон, та 

надати копію запиту особі, яка його подала. 

{Частина сьома статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом № 319-VIII від 

09.04.2015} 

Стаття 20. Строк розгляду запитів на інформацію 

1. Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти 

робочих днів з дня отримання запиту. 

2. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя 

чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, 

катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть 

статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня 

отримання запиту. 

3. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим. 

4. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку 

інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк 

розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження 

строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти 

робочих днів з дня отримання запиту. 

Стаття 21. Плата за надання інформації 

1. Інформація на запит надається безкоштовно. 

2. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій 

документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні 

витрати на копіювання та друк. 

3. Розмір фактичних витрат визначається відповідним розпорядником на копіювання та 

друк в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0629-11
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/319-19/paran40#n40
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/319-19/paran40#n40
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/740-2011-%D0%BF
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розпорядник інформації не встановив розміру плати за копіювання або друк, інформація 

надається безкоштовно. 

4. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, 

плата за копіювання та друк не стягується. 

Стаття 22. Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію 

1. Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках: 

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, 

передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит; 

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом 

відповідно до частини другої статті 6 цього Закону; 

3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 цього 

Закону фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком; 

4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 

19цього Закону. 

2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана 

запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається 

неправомірною відмовою в наданні інформації. 

3. Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за 

статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний 

направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це 

запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня 

отримання запиту належним розпорядником. 

4. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено: 

1) прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту 

розпорядником інформації; 

2) дату відмови; 

3) мотивовану підставу відмови; 

4) порядок оскарження відмови; 

5) підпис. 

5. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі. 

6. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана 

інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені цим Законом строки у разі 

настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома 

запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення. 

7. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено: 

1) прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту 

розпорядником інформації; 

2) дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку; 

3) причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у 

встановлений цим Законом строк; 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2939-17/print#n40
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2939-17/print#n175
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2939-17/print#n164
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2939-17/print#n164


 146 

4) строк, у який буде задоволено запит; 

5) підпис. 

Розділ V  

ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ 

РОЗПОРЯДНИКІВ ІНФОРМАЦІЇ 

Стаття 23. Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників 

інформації 

1. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до 

керівника розпорядника, вищого органу або суду. 

2. Запитувач має право оскаржити: 

1) відмову в задоволенні запиту на інформацію; 

2) відстрочку задоволення запиту на інформацію; 

3) ненадання відповіді на запит на інформацію; 

4) надання недостовірної або неповної інформації; 

5) несвоєчасне надання інформації; 

6) невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно 

до статті 15 цього Закону; 

7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні 

права та інтереси запитувача. 

3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду 

здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України. 

Стаття 24. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної 

інформації 

1. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації 

несуть особи, винні у вчиненні таких порушень: 

1) ненадання відповіді на запит; 

2) ненадання інформації на запит; 

3) безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію; 

4) неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього Закону; 

5) надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації; 

6) несвоєчасне надання інформації; 

7) необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом; 

8) нездійснення реєстрації документів; 

9) навмисне приховування або знищення інформації чи документів. 

2. Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені розпорядниками 

інформації, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, 

визначеному законом. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2939-17/print#n107
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2939-17/print#n107


 147 

Список використаних джерел 
 
 

1. Аналіз документів як метод соціологічного дослідження. – Режим 

доступу : library4u.org.ua/book/138/3963.html. – Назва з екрану. 
2. Аналіз: матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії. – Режим доступу : 

ua.wikipedia.org/wiki/Аналіз_(метод_дослідження). – Назва з екрану. 
3. Большой энциклопедический словарь : в 2 т. / редкол. : 

А. М. Прохоров (гл. ред.). – М. : Сов. энцикл., 1991. – Т. 2. – С. 686.  

4. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і 
голов. ред. В. Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2007. – 1736 с.  

5. Википедия — свободная энциклопедия. – Режим доступа : 

http://ru.wikipedia.org. 
6. Гражданский контроль: материал из Википедии – свободной 

энциклопедии. – Режим доступа : ru.wikipedia.org/wiki/Гражданский_ 
контроль. – Загл. с экрана.  

7. Громадський контроль влади. Міф поступово втілюється у реальність? 

– Режим доступу : http://justus.com.ua/articles/2008/11/12/ 880. – Назва з 
екрану.  

8. Деякі питання проведення ґендерно-правової експертизи : наказ 
Міністерства юстиції України від 12 трав. 2006 р. № 42/5. – Режим доступу : 
http://zakon1.rada.gov.ua. 

9. Документ: матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії. – Режим доступу 
: uk.wikipeia.org/wiki/Документ. – Назва з екрану. 

10. Загальна декларація прав людини : прийнята і проголошена 

резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї від 10 груд. 1948 р. – Режим 
доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.  

11. Інформаційно-аналітичне забезпечення органів місцевої влади : 
навч. посіб. / В. М. Дрешпак, Т. М. Брус, О. В. Тинкован [та ін.] ; за заг. ред. В. 
М. Дрешпака. – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2007. – 160 с.  

12. Кодекс адміністративного судочинства України : кодекс України 
від 6 лип. 2005 р. № 2747-IV. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.  

13. Кодекс України про адміністративні правопорушення : Кодекс 
України від 7 груд. 1984 р. № 8073-X. – Режим доступу : 
http://zakon1.rada.gov.ua. 

14. Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції : 
ратифіковано законом України від 18 жовт. 2006 р. № 251-V. – Режим доступу 
: http://zakon1.rada.gov.ua. 

15. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради 
України 28 черв. 1996 р.  – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. 

16. Крупник А. С. Громадський контроль: сутність та механізми 
здійснення / А. С. Крупник // Теоретичні та прикладні питання 
державотворення. – 2007. – № 01. – Режим доступу : 

www.library.oridu.odessa.ua. – Назва з екрану. 
17. Лациба М. В. Громадська експертиза діяльності органів виконавчої 

влади / М. В. Лациба // Порядок проведення громадської експертизи 
діяльності органів виконавчої влади : від А до Я : матеріали тренінгу, 
Дніпропетровськ, 16 – 17 жовт. 2009 р. – Д., 2009. – 56 с. 

18. Малиновський В. Я. Державне управління : навч. посіб. / 
В. Я. Малиновський. – 2-ге вид. – К. : Атіка, 2003. – 576 с. 

http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Гражданский_контроль
http://ru.wikipedia.org/wiki/Гражданский_контроль
http://www.library.oridu.odessa.ua/


 148 

19. Методика проведения фокус-групп. – Режим доступа : 

csp.yaroslavl.ru. – Загл. с экрана. 
20. Методологія проведення антикорупційної експертизи проектів 

нормативно-правових актів : затверджено постановою Кабінету Міністрів 
України від 8 груд. 2009 р. № 1346. – Режим доступу : 
http://zakon1.rada.gov.ua. 

21. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права : 
ратифіковано Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 19 жовт. 

1973 р. № 2148-VIII. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.  
22. Ожегов С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов. – М. : Гос. 

изд-во иностр. и нац. словарей, 1963. 

23. Основи законодавства України про охорону здоров’я : закон 
України вiд 19 листоп. 1992 р. № 2801-XII. – Режим доступу : 
http://zakon1.rada.gov.ua. 

24. Питання реалізації державної антикорупційної політики : 
постанова Кабінету Міністрів України від 16 верес. 2009 р. № 1057. – Режим 

доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. 
25. Положення про громадську експертизу та громадський контроль. – 

Режим доступу : http://www.tri-sector.org.ua/uploads/tp/ 

doc_tp_13_13_ukr.pdf. 
26. Порядок сприяння проведенню громадської експертизи діяльності 

органів виконавчої влади : затверджено постановою Кабінету Міністрів 
України від 5 листоп. 2008 р. № 976. – Режим доступу : 
http://zakon1.rada.gov.ua. 

27. Про благодійництво та благодійні організації : закон України від 16 
верес. 1997 р. № 531/97-ВР. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.  

28. Про боротьбу з корупцією : закон України від 5 жовт. 1995 р. 

№356/95-ВР. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. 
29. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

відповідальності за корупційні правопорушення : закон України від 11 черв. 
2009 р. № 1507-VI. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. 

30. Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією 

і правоохоронними органами держави : закон України від 19 черв. 2003 р. № 
975-IV. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. 

31. Про державне мито : декрет Кабінету Міністрів України від 21 січ. 
1993 р. № 7-93. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. 

32. Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств 

та інших органів виконавчої влади : указ Президента України від 3 жовт. 1992 
р. № 493/92. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. 

33. Про державну службу : закон України від 16 груд. 1993 р. № 3723-

XIІ. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. 
34. Про державну таємницю : закон України від 21 січ. 1994 р. N 3855-

XII. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. 
35. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні : закон 

України від 16 листоп. 1992 р. № 2782-XII. – Режим доступу : 

http://zakon1.rada.gov.ua. 
36. Про екологічну експертизу : закон України від 9 лют. 1995 р. 

№ 45/95-ВР. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. 

37. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 
населення : закон України від 24 лют. 1994 р. № 4004-XII. – Режим доступу : 

http://zakon1.rada.gov.ua. 

http://zakon1.rada.gov.ua/
http://zakon1.rada.gov.ua/
http://zakon1.rada.gov.ua/
http://zakon1.rada.gov.ua/
http://zakon1.rada.gov.ua/


 149 

38. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності : закон України від 11 верес. 2003 р. № 1160-IV. – Режим доступу : 
http://zakon1.rada.gov.ua. 

39. Про засади запобігання та протидії корупції : закон України від 11 
черв. 2009 р. № 1506-VI. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. 

40. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку : 

наказ Міністерства фінансів України від 31 груд. 1999 р. N 318 // Офіц. вісн. 
України. – 2000. – № 3. –С. 181. 

41. Про затвердження Положення про державну реєстрацію 
нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади : 
постанова Кабінету Міністрів України від 28 груд. 1992 р. № 731. – Режим 

доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. 
42. Про затвердження Порядку оприлюднення у мережі Інтернет 

інформації про діяльність органів виконавчої влади : постанова Кабінету 

Міністрів України від 4 січ. 2002 р. № 3. – Режим доступу : 
http://zakon1.rada.gov.ua. 

43. Про затвердження Порядку проведення службового розслідування 
стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів 
місцевого самоврядування : постанова Кабінету Міністрів України від 13 черв. 

2000 р. № 950. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. 
44. Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської 

експертизи діяльності органів виконавчої влади : постанова Кабінету Міністрів 
України від 5 листоп. 2008 р. № 976. – Режим доступу : 
http://zakon1.rada.gov.ua. 

45. Про затвердження Типового регламенту місцевої державної 
адміністрації : постанова Кабінету Міністрів України від 11 груд. 1999 р. 
№ 2263. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. 

46. Про затвердження Типового регламенту центрального органу 
виконавчої влади : постанова Кабінету Міністрів України від 19 верес. 2007 р. 

№ 1143. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. 
47. Про звернення громадян : закон України від 2 жовт. 1996 р. 

№ 393/96-ВР. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. 

48. Про інформаційні агентства : закон України від 28 лют. 1995 р. № 
74/95-ВР. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. 

49. Про інформацію : закон України від 2 жовт. 1992 р. № 2657-XII – 
Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. 

50. Про Кабінет Міністрів України : закон України від 16 трав. 2008 р. 

№ 279-VІ. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. 
51. Про місцеві державні адміністрації : закон України від 9 квіт. 1999 

р. № 586-XIV. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. 

52. Про науково-громадську експертизу набору продуктів харчування, 
набору непродовольчих товарів і набору послуг для встановлення 

прожиткового мінімуму : постанова Кабінету Міністрів України від 24 верес. 
1999 р. № 1767. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. 

53. Про наукову і науково-технічну експертизу : закон України від 10 

лют. 1995 р. № 51/95-ВР. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. 
54. Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України 

та за кордон : постанова Кабінету Міністрів України від 23 квіт. 1999 р. N 663 

// Офіц. вісн. України. – 1999. – № 17. – С. 27. 
55. Про об’єднання громадян : закон України від 16 черв. 1992 р. 

№ 2460-XII. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. 

http://zakon1.rada.gov.ua/


 150 

56. Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку : закон 

України вiд 29 листоп. 2001 р. № 2866-III. – Режим доступу : 
http://zakon1.rada.gov.ua. 

57. Про органи самоорганізації населення : закон України від 11 лип. 
2001 р. № 2625-III. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. 

58. Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні 

на 2007 – 2015 роки : закон України від 9 січ. 2007 р. № 537-V. – режим 
доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. 

59. Про охорону навколишнього природного середовища : закон 
України від 25 черв. 1991 р. № 1264-XII. – Режим доступу : 
http://zakon1.rada.gov.ua. 

60. Про прокуратуру : закон України від 5 листоп. 1991 р. N 1789-XII. – 
Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. 

61. Про професійних творчих працівників та творчі спилки : закон 

України від 7 жовт. 1997 р. № 554/97-ВР. – Режим доступу : 
http://zakon1.rada.gov.ua. 

62. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності : закон 
України від 15 верес. 1999 р. № 1045-XIV. – Режим доступу : 
http://zakon1.rada.gov.ua. 

63. Про свободу совісті та релігійні організації : закон України від 23 
квіт. 1991 р. № 987-XII. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. 

64. Про судову експертизу : закон України від 25 лют. 1994 р. № 4038-
XII. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. 

65. Про телебачення і радіомовлення : закон України від 21 груд. 1993 

р. № 3759-XII. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. 
66. Про центральні органи виконавчої влади : указ Президента України 

від 15 груд. 1999 р. № 1572/99. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua. 

67. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним 
поданням 60 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень 

частини першої статті 103 Конституції України в контексті положень її статей 
5, 156 та за конституційним зверненням громадян Галайчука Вадима 
Сергійовича, Подгорної Вікторії Валентинівни, Кислої Тетяни Володимирівни 

про офіційне тлумачення положень частин другої, третьої, четвертої статті 5 
Конституції України (справа про здійснення влади народом) : рішення 

Конституційного Суду від 5 жовт. 2005 р. N 6-рп/2005. – Режим доступу : 
http://zakon1.rada.gov.ua. 

68. Современный экономический словарь – Яндекс.Словари. – Режим 

доступа : http://slovari.yandex.ru/dict/economic. 
69. Соціологія : навч.-метод. посіб. для дворець. вивч. двор. / А. Ю. 

Дворець, А. П. Дворецьк, Г. В. Дворецькі [та ін.]. – Режим доступу : 

politics.ellib.org.ua/pages-11044.html 
70. Сурмін Ю.П. Майстерня вченого : підруч. для науковця / 

Ю.П. Сурмін. – К. : Навч.-метод. центр «Консорціум з удоскон. менедж.-освіти 
в Україні», 2006. – 302 с. 

71. Усаченко Л. М. Громадська експертиза рішень органів державної 

влади як форма громадського контролю / Л. М. Усаченко. – Режим доступу : 
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2009-2/doc/5/17.pdf. – Назва з 
екрану. 

72. Философия для аспирантов : учеб. пособ. / В. П. Кохановский, 
Е. В. Золотухина, Т. Г. Лешкевич, Т. Б. Фатхи. – Режим доступа : 

in1.com.ua/book/10110/4925/ 

javascript:OpenDoc('2866-14')
http://zakon1.rada.gov.ua/
http://zakon1.rada.gov.ua/
http://zakon1.rada.gov.ua/
http://zakon1.rada.gov.ua/
http://zakon1.rada.gov.ua/
http://zakon1.rada.gov.ua/
http://zakon1.rada.gov.ua/
http://zakon1.rada.gov.ua/
http://in1.com.ua/book/10110/4925/
http://in1.com.ua/book/10110/4925/


 151 

73. Форми безпосереднього самоврядування міської громади. – Режим 

доступу : http://statut.te.ua. – Назва з екрану. 
74. Формирование управленческих команд. – Режим доступа : 

http://partnerstvo.ru/lib/up/node/30. – Загл. с экрана. 
75. Юридична енциклопедія : у 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко 

(голова ред.) [та ін.]. – К. : Укр. енцикл., 1999. – Т. 2 : Д – Й. – 744 с. 

76. Яркина Т.В. Основы экономики предприятия: Планирование 
деятельности предприятия / Т.В. Яркина. – Режим доступа : 

http://www.aup.ru/books/m64/4_2.htm. – Загл. с экрана. 
 

 

 
 



 152 

Інформація про організацію 

 
 
 

«Центр підтримки громадських та культурних ініціатив «ТАМАРИСК»». 



 153 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Науково-виробниче видання 

 
 

 

ЛІТВІНОВ Олексій Володимирович 

ЛІТВІНОВА Наталія Миколаївна 

 
 

ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА  
 
 

 
Практичний посібник 

 

 
Відповідальний за випуск: Літвінов О.В. 

Художній редактор: Літвінов О.В. 
Коректор: Літвінова Н.М. 

 

 
 

Здано на складання 15.01.2018. Підписано до друку 22.01.2018. Формат 60х84 16
1 . 

Папір офсетний. Гарнітура Bookman Old Style. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 10,94. 
Обл.-вид. арк. 5,35. Тираж 100 пр. Зам. № 01/012 

 
 

Віддруковано ГО ЦПГКІ «ТАМАРИСК»  
 
 


