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Необхідність ЦІЛІСНОГО підходу до публічних 
консультацій. 

Перехід від відкритого уряду до ВІДКРИТОЇ ДЕРЖАВИ 

УНІФІКОВАНІ 
СТАНДАРТИ
та принципи 

публічних 
консультацій  

ПЕРЕДБАЧУВАНІСТЬ 
ПРОЦЕСУ
публічних 

консультацій всіма 
органами влади  

Громадяни, 
стейкхолдери 

Уряд
Незалежні 
державні 
органи

Парламент Місцеве 
самоврядування



Глобальні тренди та ініціативи 
щодо підвищення законодавчої відкритості 



Приклади регулювання проведення публічних 
консультацій парламентами 

ОКРЕМИЙ 
КОМПЛЕКСНИЙ ЗАКОН 

Швейцарія: Федеральний закон Швейцарії про 
порядок проведення публічних консультацій – 
комплексний окремий закон, який охоплює і уряд, і 
парламент 

ЗАКОН ПРО ДОСТУП 
ДО ІНФОРМАЦІЇ 

Хорватія: Закон про доступ до інформації  - визначає 
базові стандарти проведення публічних консультацій 
всіма центральними та місцевими органами влади

РЕГЛАМЕНТ 
парламенту 

Болгарія: Регламент встановлює обов’язок парламенту 
дотримуватися закону Закону про нормативно-правові 
акти під час проведення публічних консультацій

У більшості країн публічні консультації регулюються на стадії до подання проекту 
закону в парламент, оскільки уряд зазвичай є основним ініціатором законопроектів, 
які приймає парламент. 



Хто зобов’язаний проводити консультації?

Сполучене Королівство, Франція - парламентські комітети 
відповідають за проведення публічних консультацій. 

Швейцарія – парламентські комітети, але вони можуть просити 
про підтримку урядових установ в організації консультацій та 
звітування за результатами. 

Болгарія -  публічні консультації проводяться апаратом 
парламенту. 

Хорватія - всі ініціатори законопроектів (парламентські 
комітети, окремі депутати та групи депутатів) відповідають за 
підготовку, проведення та звітування за результатами 
консультацій.



Сполучене Королівство - приклади кращих практик проведення 
публічних консультацій парламентськими комітетами



Франція - приклад прозорого звітування за 
результатами проведених парламентом консультацій



Основні вивчені уроки та рекомендації

Найбільш ефективно проводити публічні консультації на ранньому етапі, коли 
ще є можливість вплинути на зміст проекту акта 

Важливо запровадити зручний вебсайт як єдину точку доступу до всіх 
публічних консультацій, які проводить парламент 

Важливо переконатися, що всі пропозиції, отримані від стейкхолдерів, 
публікуються на вебсайті та доступні у форматі відкритих даних 

Звітування за результатами консультацій є важливим для побудови довіри 

Важливо заохочувати культуру відкритості законодавчого процесу на всіх 
етапах, у тому числі через відкриті комітетські слухання щодо проектів 
законів

Необхідно докладати зусиль для розбудови спроможності працівників 
парламенту/секретаріату 


