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Порівняльний аналіз європейської 

практики з питань публічних консультацій

На запит Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування проведено порівняльний аналіз
європейської практики з питань публічних консультацій. В ході цієї роботи були розглянуті
такі країни: Албанія, Вірменія, Бельгія, Фінляндія, Франція, Грузія, Німеччина, Італія, Молдова,
Нідерланди, Північна Македонія, Норвегія, Польща, Сербія та Іспанія.

Аналіз проводився на підставі опитувальника та стосувався загалом наступних питань:

- Загальна нормативно-правова база - процедури

- Про що консультуватися (обов’язково чи ні)?

- З ким консультуватися?

- Як консультуватися? Наприклад, посилання на електронні консультації (як от запропонована 
в Україні Платформа) або більш класичні способи консультацій (робочі групи, комітети)

- Відповідальність за неконсультації

- Обмеження, запропоновані для публічних консультацій (які випадки)

- Відмінності між національним та місцевим рівнями

У результаті розроблено порівняльну таблицю. А також було зроблено низку коментарів щодо

законопроекту (узгодженість, пропозиція щодо вирішення деяких питань, як-от

репрезентативності та нерівності, узгодження з іншими законами/конституцією тощо).



Загальні висновки - I

- Усі держави-члени Ради Європи поділяють ті самі цінності щодо

консультацій громадян та зацікавлених сторін як сучасного способу

подолання недовіри до публічних інституцій та підвищення ефективності

публічного управління.

- Загальні закони про консультації з громадськістю існують у більшості

досліджених країн, але з різним рівнем деталізації :

a) Деякі з них більш засновані на принципах і залишають деталі

організації на розгляд різних рівнів управління (у Фінляндії, Німеччині

та Нідерландах). Такі закони акцентують увагу на важливості

партисипативного підходу: наприклад, у Фінляндії він включений до

загального процесу прийняття законів; в Італії існують рекомендації

щодо участі громадян.



Загальні висновки - II

b) У деяких законах питання використання землі та територіального

планування підлягають громадським консультаціям: наприклад, території

для видобутку бензину в Норвегії; боротьби з повенями в Нідерландах.

c) Деякі закони стосуються лише певних тем: наприклад, екологічні питання

вимагають консультацій з громадянами у Франції[1], а в Бельгії, регіоні

Апулія в Італії визначено обов’язкові консультації для проектів з бюджетом

понад 50 мільйонів євро.

d) Інші закони є більш суворими та забезпечують точні правила проведення

консультацій, наприклад, чинний законопроект в Україні, закони в Албанії та

Молдові.

e) Існують також правові системи, які не мають вбудованих положень щодо

партисипації, вони більше покладаються на практику та традицію участі, і

вони виявляються досить ефективними, наприклад, у Норвегії. Інші системи

є досить нечіткими і враховують «важливість» аргументу, як у Польщі.

[1] The law of 2 February 1995 or Barnier law strengthened the use of public consultations in specific fields.



Про консультації під егідою 

Парламенту

Estado miembro

Порівняльний аналіз виявив в основному загальні тенденції, коли щодо кожного законодавчого процесу мають бути проведені 

консультації, але терміни/умови не є точними, і країни по-різному розглядають адміністративні/урядові та парламентські процеси.

Приклади:

- Закон про повідомлення та консультації з громадськістю зобов'язує публічні установи

оприлюднювати та робити публічно доступними всі проекти, проекти законів та прийняті політики

(Албанія).

- Проекти законодавчих актів підлягають громадському обговоренню, крім проекту закону про

ратифікацію (приєднання) міжнародного договору (Вірменія).

- Консультації включені в законотворчий процес http://lainvalmistelu.finlex.fi/en/3-

lausuntomenettely/#esittely (Фінляндія).

- (Франція)

- Законодавство Сербії визначає чіткий обов'язок для органів влади та уряду робити всі проекти

та пропозиції законів доступними для громадськості.

- Тематичні елементи: закон н. 95-101 від 2 лютого 1995 р. Або законом Барньє [1], який

посилив використання публічних консультацій у конкретних сферах, а саме публічне планування

проектів національного значення для держави, місцевих громад, публічних інституцій та

державних/приватних компаній, які займаються соціальними проблемами або мають вплив на

навколишнє середовище (Франція).

[1] Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement

http://lainvalmistelu.finlex.fi/en/3-lausuntomenettely/#esittely
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000551804
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000551804
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000551804
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000551804
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000551804


Італія

Портал «Consultazione.gov.it[1]» є точкою доступу для користувачів, які бажають брати

участь у консультаційних ініціативах, що проводяться всіма публічними

адміністраціями, зокрема національними органами влади, регіональними чи

місцевими органами, Європейським Союзом та ОЕСР.

Консультації, які ініціює парламент, не проводяться на регулярній основі за допомогою

веб-сайту чи процесу, але вони використовують все більше й більше інших опцій.

У Палаті депутатів Комісія з розробки принципів щодо прав та обов’язків, що стосуються

Інтернету, сприяла проведенню консультацій щодо проекту декларації прав в Інтернеті,

щоб забезпечити якомога ширшу участь у визначенні принципів, які в ньому містяться.

Консультації були розпочаті 27 жовтня 2014 року та завершилися 31 березня 2015 року.

Громадські консультації були структуровані як онлайн-форум, розділений на п’ятнадцять

тем для обговорення.

Закони та проекти законів доступні тут https://www.parlamento.it, але вони не є об’єктом

консультацій.

[1] http://consultazione.gov.it/it/

http://consultazione.gov.it/it/
http://consultazione.gov.it/it/


Італія



Франція

У Франції закони та нормативні акти представлені на веб-сайті vie-publique.fr,

але під час їх розробки не консультуються з громадянами. Лише прямими

діями громадян чи об’єднань можна регулярно впливати на депутатів



Польща

Консультації, що проводяться Сеймом – нижньою палатою польського

парламенту – законодавча влада, регулюються Регламентом Сейму Республіки

Польща від 30 липня 1992 року. Консультації з таких питань є обов’язковими:

просторове планування та інвестиції, охорона навколишнього середовища,

поводження з відходами, стратегії розвитку території. У консультації беруть

участь громадські організації та окремі громадяни



Грузія

На національному рівні під час комітетських слухань у парламенті Грузії[1]

зацікавлені сторони можуть долучитися та висловити свою позицію щодо

законодавчої ініціативи, що розглядається. Регламентом Парламенту Грузії

визначено, що науково-консультативні ради створюються як комітети, які

складаються з «компетентних, відповідних, запрошених експертів-

консультантів» у відповідній галузі. Громадські консультації проводяться з

різними групами громадськості, у них завжди беруть участь дві сторони:

громадськість з одного боку та різні гілки влади з іншого

[1] https://matsne.gov.ge/ka/document/view/13528?publication=44

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/13528?publication=44
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/13528?publication=44


Німеччина

Стосовно політичної структури та правової бази для громадських консультацій у

Німеччині, формальні правила викладені в Спільних правилах процедури, які

застосовуються до федеральних міністрів і посилаються як на первинне

законодавство, так і на підзаконні нормативні акти[1]. Правила залишають поле

для значної гнучкості щодо їх застосування. Відповідне Міністерство

приймає рішення про терміни, обсяг та вибір партнерів для консультацій,

а також про практичне виконання процесу консультацій.

Деякі яскраві приклади Парламентської асамблеї

[1] Федеральне Міністерство Внутрішніх Справ, Jспільні правила процедури Федеральних міністерств (GGO), 

30/07/2020, p. 7.



Відповідальність

- Відповідальність за недотримання закону про публічні консультації часто

виникає, коли йдеться про потребу в інформації та прозорості.

- Є випадки особистої відповідальності за невиконання громадських

консультацій (регіон Іспанії).



Дякую!

Антонелла Вальморбіда

міжнародний експерт
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