
ПУБЛІЧНІ 

КОНСУЛЬТАЦІЇ:

УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД

Віталій Гліжинський - керівник проекту з публічних 

консультацій на рівні міністерств у ГО ‘‘Інститут ‘‘Республіка’’



Проект: Залучення громадян до прийняття рішень, шляхом проведення публічних 

консультацій (ПК).

Мета: сприяти зміцненню довіри між громадянами та державною владою, покращити 

рівень прийняття рішень

Ціль: допомогти міністерствам напрацювати методику, інструменти та отримати 

власний, практичний досвід з проведення ПК. 

ГО “Інститут “Республіка” та ВІ “Активна Громада” організовує та проводить 

публічні консультації у партнерстві з NDI.

ГО “Інститут Республіка”







ФОРМАТ ОФЛАЙН

1. Представники міністерства 
разом із партнерами роблять 
виїзди в регіони.

2. Одночасно ведеться 
консультація у форматі 
онлайн-анкетування.



Професійне ліцензування лікарів

12 міст України



Формат консультацій

та географія учасників

• Заходи у 6 містах України

• Учасники із 23 областей

• 3000 учасників

○ 505 учасників офлайн

○ 2416 учасників 

онлайн

Офлайн та онлайн консультації

Офлайн-
консультації



ФОРМАТ ОНЛАЙН-

ОБГОВОРЕНЯ







Збір та аналіз даних

Офлайн формат:

1. Команда аналітиків 
присутня на кожній події.

2. Аналітики ведуть 
спеціальні нотатники 
протягом події.

3. Аналітики зводять дані з 
подій офлайн та онлайн-
анкетування.

4. Аналізують дині та готують 
звіт.

Онлайн формат:

1. Команда аналітиків присутня на 
кожній події.

2. Аналітики ведуть спеціальні 
нотатники протягом події.

3. Кожну робочу групу модерує 
окремий аналітик ІР.

4. Аналітики зводять дані з подій 
офлайн та онлайн-анкетування.

5. Аналізують дині та готують звіт.



Висновки

1. Багато конструктивних і цінних пропозицій з регіонів.

2. Публічні консультації дуже гарно впливають на 
налагодження комунікації та формують довіру.

3. Дозволяють виявити та залучити агентів змін в 
регіонах.

4. Спростувати міфи щодо реформ.

5. Заручитись підтримкою на місцях.



Пропозиції щодо 
законопроєкту

1. До повноважень дати ресурси: підрозділи і фінансування.

2. Дати можливість ЦОВ заручитись підтримкою ГО при 

організації та проведенні подій.

3. Е-інструменти: дати можливість підстрахуватись аналогом.

4. Захист персональних даних – не всі дані, потрібно 
оприлюднювати. Достатньо ПІБ, організацію і е-пошта для 
зв’язку з людиною.

5. Забезпечити механізм контролю якості проведених 
консультацій.



Дякую за увагу!


