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ПУБЛІЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

▪ Термін “публічні консультації” не закріплений у законодавстві
України.

▪ Проте є термін “електронні консультації”: форма публічних
консультацій, що передбачає, зокрема, оприлюднення проєктів
актів органів державної влади або питань, що потребують
вирішення, для отримання пропозицій та зауважень.

       (розпорядження КМУ від 08.11.2017 № 797-р).

▪ Є інші терміни, наприклад: “громадські слухання”, “громадські
обговорення”, “публічні слухання” тощо.  
(ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанова КМУ від 29.06.2011 № 771; наказ

Мінприроди
      від 18.12.2003 № 168, наказ Держмитслужби від 10.09.2004 № 658  тощо).



ПУБЛІЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

 Конституція України
Стаття 38:

«Громадяни мають право брати участь в управлінні

державними справами...»

Стаття 69 :

«Народне волевиявлення здійснюється через вибори,

референдум та інші форми безпосередньої демократії».

Стаття 140:

«Місцеве самоврядування здійснюється територіальною

громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо,

так і через органи місцевого самоврядування…».
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ПУБЛІЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

Участь громадян у процесах формування та реалізації публічної
політики регламентується:

✔  законами України
(наприклад: Закони України “Про доступ до публічної інформації”, “Про всеукраїнський

референдум”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про громадські об`єднання”, “Про
звернення громадян", “Про органи самоорганізації населення“, “Про співробітництво
територіальних громад”, “Про асоціації органів місцевого самоврядування”, Про добровільне
об`єднання громадян”, “Про політичні партії”, “Про професійні спілки, їх права та гарантії
діяльності”, “Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності”, “Про
соціальний діалог в Україні”, України “Про регламент Верховної Ради України”, “Про комітети
Верховної Ради України”, “Про статус народного депутата Верховної Ради України”, “Про
професійних творчих працівників та творчі спілки”, “Про молодіжні та дитячі громадські
організації”, “Про захист прав споживачів”, “Про Кабінет Міністрів України”, “Про центральні
органи виконавчої влади”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про засади внутрішньої і
зовнішньої політики“, "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності”, “Про інформацію”, Бюджетний кодекс України тощо).

Серед такого регулювання є галузеве законодавство: у сфері безпеки,
містобудування, екології (наприклад: Закони України “Про національну безпеку”, “Про
регулювання містобудівної діяльності“, “Про охорону навколишнього природного середовища”,
“Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, “Про стратегічну екологічну оцінку”,
“Про оцінку впливу на довкілля” тощо).
   Подекуди консультації з громадськістю є обов`язковими.
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ПУБЛІЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ
Участь громадян у процесах формування та реалізації публічної

політики регламентується:
✔  численними підзаконними актами:
▪ Постанови Верховної Ради України

(наприклад, постанова ВРУ від 17.12.1993 №3748 «Про затвердження Положення про загальні збори громадян за
місцем проживання в Україні»);

▪ Укази Президента України
(наприклад, Укази Президента України № 970/2006 від 15.11.2006 “Про Положення про порядок підготовки та
внесення проектів актів Президента України” № 68/2016 від 26.02.2016 ”Про сприяння розвитку громадянського
суспільства в Україні”; №722/2019 від 30.09.2019 “Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року”;
№73/2021 від 25 лютого та №89/2021 від 04 березня 2021 р. (про Конгрес місцевих та регіональних влад при
Президентові України) тощо);

▪ Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України
(наприклад, №3 від 04.01.2002 “Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів
виконавчої влади”; від 14.02.2002 №48-р “Про залучення представників молодіжних громадських організацій до
роботи на громадських засадах в центральних органах виконавчої влади”; від 18.10.2004 №759-р “Про роботу
центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення відкритості у своїй діяльності, зв’язків з
громадськістю та взаємодії із засобами масової інформації”; №976 від 05.11.2008 “Про затвердження Порядку
сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади”; №996 від 03.11.2010 “Про
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”; №398 від 24.05.2017 “Порядок
проведення органами державного нагляду (контролю) консультацій з громадськістю за ініціативою громадських
об’єднань”; від 08.11.2017 №797-р “Про схвалення Концепції розвитку електронної демократії в Україні та плану
заходів щодо її реалізації”; №149-р від 24.02.2021 “Про затвердження плану дій із впровадження Ініціативи
“Партнерство “Відкритий Уряд” у 2021-2022 рр” тощо);

▪ Нормативно-правові акти ЦОВВ

▪ Нормативно-правові акти органів місцевого самоврядування

✔ актами допоміжного характеру
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ПУБЛІЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

Спроби уніфікації законодавства щодо публічних
консультацій :

законопроєкт “Про публічні консультації”, реєстр. № 7453 від
27.12.2017 р., що повернутий на доопрацювання;

частково: законопроєкт “Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо форм безпосередньої участі
громадян у вирішенні питань місцевого значення та статутної
нормотворчості”, реєстр. № 10158 від 15.03.2019 р., що був
відкликаний суб`єктами законодавчої ініціативи;

законопроєкт “Про публічні консультації”, реєстр. №  4254 від
23.10.2020 р. (прийнято у першому читанні).❖ Окремі форми, наприклад, консультації щодо партисипативного бюджету місцевого

самоврядування, є популярною практикою в Україні, проте досі не мають законодавчого
закріплення та регулюються в окремих нормативно-правових актах органів
місцевого самоврядування.

❖ Законодавче забезпечення проведення місцевого референдуму в Україні відсутнє.
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ПУБЛІЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

Участь громадян у процесах формування та реалізації
публічної політики передбачена через:

✔ діяльність громадських об`єднань
(регламентується законами України “Про громадські об`єднання”, “Про політичні партії”,
“Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, “Про організації роботодавців, їх
об’єднання, права і гарантії їх діяльності”, “Про соціальний діалог в Україні”, “Про
професійних творчих працівників та творчі спілки”, “Про молодіжні та дитячі громадські
організації”, “Про захист прав споживачів” тощо);

✔ консультативно-дорадчі органи
(наприклад, громадські ради, утворені відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України
№ 996 від 03.11.2010 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації
державної політики” тощо);

✔ всеукраїнський референдум
(Конституція України, Закон України “Про всеукраїнський референдум”);

✔ інші форми прямої демократії
(наприклад, через форми прямої демократії, регламентовані Законом України “Про місцеве

самоврядування в Україні”, електронні петиції, закріплені у Законі України “Про звернення
громадян”  тощо).
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ПУБЛІЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

Створення єдиної онлайн-платформи для взаємодії
органів виконавчої влади з інститутами

громадянського суспільства передбачено:

✔ Планом дій із впровадження Ініціативи
«Партнерство «Відкритий Уряд» у 2018-2020 роках,
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 18 грудня 2018 року № 1088.

✔ Планом заходів щодо реалізації Концепції розвитку
електронної демократії в Україні на 2019-2020 роки,
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 12 червня 2019 р. № 405-р.
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ПУБЛІЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ:
Щодо діалогу “влада-громадяни”:
✔ недостатня громадянська освіта,
✔ демотивація, громадянська пасивність та проблема згуртованості громад,
✔  небажання брати на себе відповідальність за політичні рішення,
✔  недостатня інформаційна політика.

Щодо правового забезпечення:
✔ поняття “публічні консультації” не закріплено законодавчо,
✔ законодавче поле щодо комунікацій “влада-громадяни” широке, недосконале,

неуніфіковане.
 
Щодо механізму консультацій:
✔ суб`єкти владних повноважень мають здебільше дискрецію у призначенні

консультацій,
✔ загальна кількість консультацій є не великою,
✔ популярними є опосередковані, а не прямі форми консультацій,
✔ механізм врахування пропозицій є недосконалим,
✔ недостатній зворотній зв`язок,
✔ відсутній механізм моніторингу ефективності публічних консультацій,
✔ неналежне інформування про проведення консультацій,
✔ недостатній відповідний ресурс та інструментарій.
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ПУБЛІЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

ЩО ВАЖЛИВО :

✔ законодавче закріплення поняття «публічні
консультації»;

✔ уніфікація законодавства щодо партисипативної
демократії;

✔ вивчення та впровадження кращих світових
практик щодо консультаційних процедур;

✔ збереження диференційованого підходу до обрання
форми проведення публічних консультацій;

✔ впровадження дієвого механізму консультаційних
процедур, здійснення моніторингу його
ефективності;

✔ виваженість у впровадженні інноваційних
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ПУБЛІЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ

ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ:

✔  Яка мета, завдання, механізм та інструменти публічних
консультацій?

✔  Що є предметом публічних консультацій?

✔ Хто може бути ініціатором публічних консультацій?

✔ Хто є зацікавленою особою?

✔ Як уніфікувати законодавство з питань партисипативної
демократії?

✔ Які санкції за порушення процедур публічних
консультацій?

✔ Чи можлива дискреція у виборі форм, методів та засобів
публічних консультацій?

✔ Яка роль Е-технологій у розвитку партисипативної



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !
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