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Дисертація присвячена розробці теоретико-методологічних і практичних
положень щодо удосконалення громадського контролю в Україні як інструменту
підвищення

ефективності

державного

управління.

Дисертантом

уперше

запропоновано комплексне теоретико-методологічне і практичне обґрунтування
громадського контролю як інструменту позитивного впливу на ефективність
систему державного управління в Україні. Обґрунтовано, що на сучасному етапі
розвитку України, стратегічний вплив на ефективність системи державного
управління здійснюють такі механізми громадського контролю як громадська
антикорупційна експертиза нормативно-правових актів, публічні консультації і
надання доступу до публічної інформації.
У роботі уточнено визначення поняття “громадський контроль” як одного із
інструментів підвищення ефективності системи публічного управління, котрий являє
собою комплекс заходів, що мають характер спостереження, перевірки, та
попередження, застосованих з боку індивідуальних та колективних виразників
суспільних інтересів у ході взаємодії із органами державної влади та місцевого
самоврядування з метою припинення та недопущення порушення прав і законних
інтересів більшості членів суспільства.
Охарактеризовано основні інституційні елементи громадського контролю:
мета, прямі та непрямі засоби, принципи, функції громадського контролю, основні
інститути, на яких покладено виконання відповідних функцій, об’єкти громадського
контролю, а також основні види, форми та методи здійснення громадського
контролю.
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Доведено, що громадський контроль державної влади в демократичних країнах
світу необхідно розглядати в контексті не стільки державного управління, яке є
характерним для пострадянського простору, скільки системи публічної політики та
управління. Суб'єктами громадського контролю в країнах ЄС, Північній Америці
виступають громадяни, громадські організації, політичні партії, ЗМІ, муніципальні
органи влади, а також громадські організації, які спеціалізуються виключно на
громадському контролі. Зауважено, що у зарубіжних державах існують різноманітні
форми його здійснення – починаючи від доступу громадян до інформації про
діяльність органів державної та місцевої влади, журналістських та публічних
розслідувань, індивідуальних або колективних звернень громадян в органи влади до
безпосередньої участі громадян в управлінні справами суспільства через органи
місцевого самоврядування, публічні слухання, науково-дослідну роботу та
експертизи, що формують суспільну думку та впливають на правлячу еліту.
Виявлено чітку залежність ефективності здійснення громадського контролю в
Україні від загального стану розвитку громадянського суспільства та рівня взаємодії
його інститутів із органами державної влади у вирішенні суспільних проблем.
Доведено, що на результативність громадського контролю органів публічної влади,
яку можна оцінити як незначну, впливають цілий комплекс чинників розвитку
українського громадянського суспільства соціального, інституційного і політичного
характеру. Зокрема, це: незначна фінансова життєздатність вітчизняних ІГС та
низький рівень залучення громадян до їхньої діяльності; незначний сегмент
неурядових організацій, які є активними або потенційними суб'єктами громадського
контролю в структурі зареєстрованих громадських об'єднань; тотальна недовіра до
інститутів державної влади; недостатня функціональна спроможність органів
публічної влади щодо виконання завдань сприяння розвитку громадянського
суспільства; обмежений ресурсний потенціал відповідальних за взаємодію з
громадськістю структурних одиниць відповідних органів тощо.
Охарактеризовано

сучасний

стан

інституційно-правового

забезпечення

функціонування громадського контролю в Україні. Розкриті найбільш серйозні
прогалини правого забезпечення здійснення громадського контролю, зокрема:
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відсутність базового закону про громадський контроль та реальних правових
механізмів імплементації органами державної влади рекомендацій та експертних
пропозицій наданих представниками громадянського суспільства та громадськими
радами за результатами проведення громадського контролю; рекомендаційний
характер

нормативно-правових

актів,

що

регулюють

питання

здійснення

громадського контролю, для органів місцевого самоврядування; тощо.
У дисертаційній роботі автором розкрито практичні аспекти роботи
механізмів

громадського

контролю

в

Україні

на

прикладі

громадської

антикорупційної експертизи нормативно-правових актів, публічних консультацій і
надання доступу до публічної інформації. Доведена залежність результативності
громадських антикорупційних експертиз НПА від інституціональної спроможності
суб’єктів її проведення, з одного боку, і від позиції органів публічної влади, яку
вони займають щодо використання її результатів – з іншого. У результаті чого
встановлено, що висновки громадських антикорупційних експертиз враховуються
вітчизняними органами публічної влади при прийнятті управлінських рішень
нечасто і лише фрагментарно. Як наслідок, відповідний механізм громадського
контролю отримав широке застосування лише серед окремих неурядових
організацій, у першу чергу аналітичних центрів.
Доведено, що наявний механізм сприяння органами виконавчої влади
здійсненню публічних консультацій в Україні не працює на належному рівні.
Розкрито основні причини, що стоять на заваді ефективної роботи публічних
консультацій, серед яких визначені: недосконала нормативно-правова база;
відсутність належного інформування щодо процедурних питань проведення
публічних обговорень; затягування із реалізацією схвалених управлінських рішень,
що пройшли публічні обговорення; небажання ОВВ враховувати рекомендації
учасників консультацій; зловживання ОВВ електронними консультаціями щодо
політичних і управлінських рішень, що мають важливе суспільне значення; недоліки
в роботі громадських рад при ОВВ тощо.
Автором удосконалено методологічне забезпечення підвищення ефективності
основних механізмів громадського контролю в Україні шляхом розробки комплексу
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організаційно-правових заходів для суб’єктів владних повноважень, відповідальних
за залучення громадськості до управління державними справами і спрямованих на
посилення контрольної, наглядової і попереджувальної функцій громадського
контролю.
Ключові слова: контроль, громадський контроль, механізми громадського
контролю, громадянське суспільство, інститути громадянського суспільства, державне
управління.
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ABSTRACT

Novikov A. A. Civil control as a tool for improving the efficiency of public
administration in Ukraine. – Quаlіfуіng sсіеntіfіс work on the rights of the mаnusсrірt.
Candidate’s thesis in public administration, specialty 25.00.02 – mechanisms of public
administration. – Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine. – Kyiv, 2021.
The thesis is devoted to the development of theoretical-methodological and practical
statements on the improvement of civil control in Ukraine as a tool to improve the
effectiveness of public administration. Dissertant for the first time proposed a
comprehensive theoretical and methodological and practical substantiation of civil control
as a tool that has a positive impact on the effectiveness of the system of public
administration in Ukraine. It was substantiated that at the present stage of development of
Ukraine, strategic influence on the effectiveness of the system of public administration has
such mechanisms of civil control as public anti-corruption expertise of normative legal
acts, public consultations and providing access to public information.
The paper specifies the definition of the concept of " civil control" as one of the
tools to improve the effectiveness of the system of public administration, which is a set of
activities, having the nature of monitoring, inspection and prevention, applied by the
individual and collective representatives of public interests in the interaction with public
authorities to suppress and prevent violations of the rights and legitimate interests of the
majority of members of society.
The main institutional elements of civil control are characterized: the purpose, direct
and indirect means, principles, functions of civil control, the main institutions entrusted
with the performance of relevant functions, objects of civil control, as well as the main
types, forms and methods of implementation of civil control.
It has been proved that civil control of public authorities in the democratic countries
of the world should be considered in the context of public policy and governance system
rather than public administration, which is typical for the post-Soviet space. The subjects
of civil control in the EU countries and North America are citizens, public organizations,
political parties, media, municipal authorities, as well as public organizations that
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specialize exclusively in civil control. It is noticed that in foreign countries there are
various forms of its implementation - from citizens' access to information about the
activities of public and local authorities, journalistic and public investigations, individual
or collective appeals of citizens to the authorities to the direct participation of citizens in
the governance through local government, public hearings, research work and expertise,
form public opinion and influence the ruling elite.
A clear dependence of the effectiveness of civil control in Ukraine on the general
condition of development of civil society and the level of interaction of its institutions with
the public authorities in the solution of public problems is revealed. It is proved that the
effectiveness of civil control of public authorities, which can be assessed as insignificant,
is influenced by a set of factors of social, institutional and political nature of Ukrainian
civil society development. In particular, these are: insignificant financial viability of
domestic CSIs and low level of citizens' involvement in their activities; small segment of
non-governmental organizations, which are active or potential subjects of civil control in
the structure of registered public associations; total distrust in the institutions of public
authority; insufficient functional ability of public authorities to fulfill the tasks of
promoting civil society development; limited resource potential of the public authorities in
the structure of registered public associations.
Description of the current state of institutional and legal support of civil control
functioning in Ukraine. The most serious gaps of legal support of civil control
implementation are revealed, in particular: the absence of a basic law on civil control and
real mechanisms of implementation by government authorities of recommendations and
expert proposals provided by representatives of civil society and public councils on the
results of civil control; recommendatory nature of regulatory legal acts regulating issues of
civil control implementation for local self-government authorities.
In the thesis the author revealed the practical aspects of the mechanisms of civil
control in Ukraine on the example of public anti-corruption expertise of normative legal
acts, public consultations and access to public information. It is proved the dependence of
the effectiveness of public anti-corruption expert assessments of legal acts, on the one
hand, on the institutional capacity of its executants, and on the position of public
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authorities, which they take on the use of its results - on the other hand. As a result, it was
found that the findings of public anti-corruption assessments are taken into account by
domestic public authorities in making management decisions infrequently and only
fragmentedly. As a consequence, the relevant mechanism of civil control is widely used
only among certain nongovernmental organizations, primarily think tanks.
It is proved that the existing mechanism of supporting realization of public
consultations by the executive authorities in Ukraine does not work at the proper level.
The main reasons that prevent the effective work of public consultations were revealed,
including: imperfect legal framework; lack of proper information on the procedural issues
of public debates; delay in the implementation of approved government decisions that
have passed public hearings; unwillingness of the executive authorities to consider
recommendations of consultation participants; abuse of electronic consultations on
political and administrative decisions of great public importance by the executive
authorities; disadvantages in the work of public councils under the executive authorities,
etc.
The author has improved methodological support to increase the effectiveness of
basic mechanisms of civil control in Ukraine by developing a complex of organizational
and legal measures for the public authorities responsible for involving the public into the
governance and aimed at strengthening the control, supervisory and preventive functions
of civil control.
Keywords: control, civil control, mechanisms of civil control, civil society, civil
society institutions, public administration.
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ВСТУП
Актуальність теми. Досвід передових країн світу свідчить, що на сучасному
етапі цивілізаційного розвитку, всі кардинальні політичні, соціальні і економічні
перетворення відбуваються завдяки ефективній взаємодії демократичної держави і
громадянського

суспільства.

В

сучасному

українському

суспільстві,

на

тлі

євроінтеграційних процесів, руху за очищення системи державного управління від
тотальної корупції, ліквідації тіньових схем прийняття державно-управлінських рішень
у вузько корпоративних інтересах, сформувався чіткий запит на побудова дієвих
способів залучення широких верств населення до управління державою та створення
реальних механізмів реалізації демократичних принципів державного управління у
цілому. Одним із таких способів є громадський контроль, який будучи по суті однією із
форм участі громадян та їх об’єднань в управлінні державою, з розвитком
громадянського суспільства стає все більш важливим інструментом його впливу на
демократизацію та підвищення ефективності всієї системи державного управління.
Дане твердження ґрунтується на тому факті, що в сучасних демократичних
державах світу органи публічного управління та їх посадові особи, у тому числі
керівництво, по суті залежать від суспільства: від податкової бази, електоральних
симпатій, суспільної думки, що легітимізує існування того чи іншого політичного
режиму та всієї системи державного управління. Водночас ця обмеженість без
належних запобіжників може значним чином знизити ефективність діяльності
інститутів публічної влади та створити умови для безконтрольної реалізації
політичних і управлінських рішень їх посадовими особами.
Відчутне

буксування

реформ

у

пост-майданний

період,

збереження

корупційних схем в системі публічного управління та інші негативні чинники 2014 –
2020 рр. свідчать не тільки про низьку управлінську спроможність органів публічної
влади в Україні, але й про слабку дієвість інститутів громадянського суспільства, що
не володіє достатніми засобами корегування якості державно-управлінських рішень,
не має змоги активно використовувати апробовані зарубіжною практикою ефективні
механізми громадського контролю. Наявність вказаних проблем зумовлює потребу в
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розробці теоретичних основ і практичних рекомендацій суб’єктам владних
повноважень щодо підвищення ефективності механізмів громадського контролю
діяльності органів публічної влади в Україні.
Усе вище викладене засвідчує актуальність порушеної у роботі проблематики
й обумовило вибір теми даного дисертаційного дослідження.
Аналізу теоретико-методологічних засад публічного управління, механізмів
формування та реалізації державної політики у різних сферах суспільного життя
присвячені

праці

М. Білинської,

Т. Василевської,

В. Вакуленка,

К. Ващенка,

В. Воротіна, П. Волянського, Л. Гаєвської, Л. Гонюкової, Н. Грицяк, І. Дегтярьової,
В. Карлової, В. Куйбіди, М. Кравченко, О. Малиновської, Т. Маматової, Р. Овчаренка,
І. Пантелейчук, Т. Пахомової, О. Петроє, О. Пухкала, І. Розпутенка, Г. Рябцева,
А. Савкова, М. Сіцінської, С. Серьогіна, І. Сурай, О. Суходолі, В. Толкованова,
В. Трощинського, С. Хаджирадєвої, О. Чечеля та ін.
Питання теорії та практичного застосування громадського контролю вивчалися в
численних дослідженнях зарубіжних науковців. Серед них можна відзначити роботи
таких дослідників як С. Боголюбов, Г. Борн, В. Гаращук, Б. Гурне, Г. Козирева, Г.
Ларіонова, Е. Маштакова, М. Сьоміна, Т. Троицька.
Особливостям функціонування досліджуваного суспільного явища в Україні та
його впливу на демократизацію державного управління присвятили свої праці
вітчизняні вчені Б. Авер’янов, С. Амосов, О.Андрійко, В. Бакуменко, Ю. Битяк, Л.
Воронова, А. Васильєв, В. Гарущак, І. Голосніченко, І. Дегтярьова, О. Дудко, Є. Додін,
С. Дубенко, С. Ківалов, Р. Калюжний, Л. Коваль, В. Копєйчиков, Л. Кривенко, А.
Крупник, Ю.Куц, Є. Кубко, О. Лазор, В. Малиновський, Н. Малишева, Т. Маматова,
О. Машков, Н. Нижник, В. Опришко, М. Орзіх, І. Пахомов, В. Пухонос, Н. Плахотнюк,
О. Полінець, Л. Приходченко, О. Прохоренко, О. Пухкал, П. Рабінович, А. Селіванов,
М. Селівон, В. Семчик, В. Сіренко, О. Сушинський, С. Телешун, В. Ушинський, О.
Фріцький, В. Цвєтков, В. Шаповал, Ю. Шемшученко та ін.
В цілому серед зарубіжних та вітчизняних дослідників не існує одностайної
думки щодо визначення сутності досліджуваного феномену. Зокрема, слід
відзначити, що у дослідженнях зарубіжних та вітчизняних вчених, проблематика
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громадського контролю в Україні висвітлювалася переважно: а) у контексті
процедурного аспекту його застосування (правила та умови проведення), б) під
кутом зору правового унормування окремих його інструментів (громадської
експертизи, громадських обговорень тощо), в) з позицій його застосування в
окремих сферах (наприклад, захист прав споживачів, охорона здоров’я, силові
відомства тощо), г) через призму взаємодії інститутів громадянського суспільства,
насамперед громадських організацій, на діяльність державної влади.
Водночас, комплексних досліджень сутності, державного сприяння розвитку
громадського контролю та його впливу на процеси демократизації і підвищення
ефективності системи державного управління в Україні недостатньо, що в значній
мірі актуалізує вибір теми даного дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційне дослідження підготовлене і пройшло апробацію на кафедрі
публічної політики та політичної аналітики Національної академії державного
управління при Президентові України (далі – Національна академія) в межах
комплексного наукового проекту “Державне управління та місцеве самоврядування”
(ДР № 0199U002827) за темою “Розробка теоретико-методологічних засад публічної
політики та експертно-аналітичного супроводу діяльності органів державної влади
та місцевого самоврядування”, в якій автором як співвиконавцем на громадських
засадах було проаналізовано особливості громадського контролю як інструменту
підвищення ефективності державного управління в Україні.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи визначено
обґрунтування

теоретико-методологічних

положень

та

розробку

практичних

рекомендацій щодо удосконалення громадського контролю в Україні як інструменту
підвищення ефективності державного управління.
Для досягнення зазначеної мети були поставлені наступні дослідницькі
завдання:
–

розкрити

природу,

сутність

та

змістовні

громадського контролю в системі державного управління;

характеристики

поняття
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– охарактеризувати міжнародний досвід здійснення громадського контролю за
діяльністю органів публічної влади;
– виявити та оцінити залежність ефективності здійснення громадського
контролю від загального стану розвитку громадянського суспільства в Україні та
рівня взаємодії його інститутів із органами публічної влади;
– охарактеризувати сучасний стан інституційно-правового забезпечення
функціонування громадського контролю в Україні як інструменту підвищення
ефективності державного управління;
– розкрити практичні аспекти роботи механізмів громадського контролю в
Україні на прикладі громадської антикорупційної експертизи нормативно-правових
актів, публічних консультацій і надання доступу до публічної інформації;
–

визначити

та

обґрунтувати

практичні

рекомендації

з

підвищення

інституційної спроможності і функціональності механізмів громадського контролю
в Україні.
Об’єкт дослідження - громадський контроль як форма участі громадян та їх
об’єднань в управлінні державою.
Предмет

дослідження

-

удосконалення

громадського

контролю

як

інструменту підвищення ефективності державного управління в Україні.
Методи дослідження обрані з урахуванням мети, завдань, об’єкта і предмета
дослідження.

В

основу

дисертаційного

дослідження

покладено

сукупність

загальнонаукових прийомів пізнання: аналіз, синтез, дедукція та індукція.
При написанні роботи використано низку спеціальних методів, що традиційно
використовуються у наукових роботах вітчизняної науки з державного управління.
Це методи порівняння та узагальнення, метод системного аналізу, структурнофункціональний, формально-юридичний та інші. Зокрема, за допомогою методу
порівняльного аналізу та узагальнення вдалося виокремити та оцінити ефективні
інструменти громадського контролю органів публічної влади, що практикуються в
зарубіжних країнах. Структурно-функціональний метод був застосований для
розкриття сутності громадського контролю як багатогранного суспільного явища.
Системний аналіз дозволив оцінити громадський контроль як складну систему зі
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своєю структурою та інструментами реалізації, що дало можливість розглядати цей
феномен як форму громадської участі в управлінні державою й одночасно
інструмент підвищення ефективності виконання своїх функціональних обов’язків
органів публічного управління. Формально-юридичний метод застосовувався для
дослідження нормативно-правового забезпечення функціонування громадського
контролю в Україні. Метод моделювання виявся корисним для розробки
рекомендацій з підвищення ефективності механізмів громадського контролю
діяльності органів публічної влади в Україні.
Джерельну базу дослідження становили чинні нормативно-правові акти
Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших
органів державної влади, проекти правових документів, звіти громадських експертиз
і моніторингів щодо діяльності органів державної влади та їх політичних і
управлінських рішень, статистичні та аналітичні звіти неурядових аналітичних
центрів, широке коло вітчизняних та зарубіжних наукових досліджень, присвячених
досліджуваній тематиці.
Наукова новизна одержаних результатів визначається внеском дисертанта у
вирішення важливого завдання у галузі науки “Державне управління” – розробки
теоретико-методологічних і практичних положень щодо підвищення ефективності
громадського контролю в системі публічного управління в Україні, – яка
конкретизована у наступних наукових положеннях, що характеризують особистий
внесок здобувача:
уперше:
–

запропоновано

комплексне

теоретико-методологічне

і

практичне

обґрунтування громадського контролю як інструменту позитивного впливу на
ефективність систему державного управління в Україні, що полягає у задіянні
потенціалу інститутів громадянського суспільства для здійснення громадської
експертизи

суспільно

важливих

державно-управлінських

рішень,

виявлення

розходжень між завданнями та можливими результатами їх реалізації, з метою
попередження будь-яких відхилень в діяльності суб’єктів владних повноважень та їх
посадових осіб від вимог чинного законодавства, норм професійної етики та моралі
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при виконанні ними обов’язків по забезпеченню прав, свобод громадян,
задоволенню їх потреб та інтересів, що можуть нанести матеріальну і репутаційну
шкоду системі державного управління та зашкодити у будь-який спосіб виробленню
і реалізації державної політики в інтересах суспільства;
– обґрунтовано, що вибір стратегії і механізмів громадського контролю
потрібно робити передусім спираючись на визнання того факту, що публічна влада
часто неспроможна самотужки ефективно вирішувати весь пласт політичних,
соціально-економічних та управлінських проблем, а окремі органи публічної влади і
управління не завжди на відповідному рівні виконують свої функції. Виходячи з
цього, на сучасному етапі розвитку України, стратегічний вплив на ефективність
системи державного управління здійснюють такі механізми громадського контролю
як громадська антикорупційна експертиза нормативно-правових актів, публічні
консультації і надання доступу до публічної інформації. При цьому підвищення
ефективності громадського контролю в Україні вимагає модернізаційних зусиль як з
боку держави, так і з боку громадянського суспільства;
удосконалено:
– понятійно-категоріальний апарат науки державного управління шляхом
методологічного уточнення поняття “громадський контроль” як одного із
інструментів підвищення ефективності системи публічного управління, котрий
являє собою комплекс заходів, що мають характер спостереження, перевірки, та
попередження, застосованих з боку індивідуальних та колективних виразників
суспільних інтересів у ході взаємодії із органами державної влади та місцевого
самоврядування з метою припинення та недопущення порушення прав і законних
інтересів більшості членів суспільства.;
– методологічне забезпечення підвищення ефективності основних механізмів
громадського контролю в Україні шляхом розробки комплексу організаційноправових заходів для суб’єктів владних повноважень, відповідальних за залучення
громадськості до управління державними справами і спрямованих на посилення
контрольної, наглядової і попереджувальної функцій громадського контролю, серед
яких: ініціювання заходів з удосконалення нормативно-правової бази сприяння
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проведенню громадської антикорупційної експертизи нормативно-правових актів і
публічних консультацій; поліпшення ресурсного, кадрового та організаційного
потенціалу органів публічної влади у сфері взаємодії з громадянами та інститутами
громадянського суспільства; організація громадських і законодавчих ініціатив з
підвищення ефективність доступу до публічної інформації;
– характеристику інституційних елементів громадського контролю, під якими
розуміються головна мета, прямі та непрямі засоби (дію чи систему дій, що
використовуються громадянами під час здійснення контролю за діяльністю органів
державної влади та органів місцевого самоврядування) громадського контролю,
принципи, функції громадського контролю, основні інститути, на яких покладено
виконання відповідних функцій, об’єкти громадського контролю, а також основні
види, форми та методи здійснення громадського контролю;
набули подальшого розвитку:
– обґрунтування чіткої залежності ефективності здійснення громадського
контролю в Україні від загального стану розвитку (зрілості) вітчизняного
громадянського суспільства та від рівня взаємодії його інститутів із органами
публічної влади у вирішенні суспільноважливих проблем;
– підходи до наукової оцінки сучасного стану інституційного і правового
забезпечення функціонування громадського контролю в системі державного
управління в Україні, які, на відміну від існуючих, передбачають виявлення та
характеристику інституційно-правових норм, що регулюють роботу основних
механізмів відповідного контролю (публічних консультацій; звернення громадян;
інформаційних запитів; громадських експертиз діяльності ОВВ; громадських
антикорупційних

експертиз

нормативно-правових

актів;

функціонування

громадських рад);
– розкриття практичних аспектів державного сприяння реалізації функцій
громадського контролю в Україні на основі удосконалення роботи таких його
механізмів як: громадська антикорупційна експертиза нормативно-правових актів,
публічні консультації, доступ до публічної інформації.
Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що основні
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теоретико-методологічні положення, висновки і практичні рекомендації автора
даного дослідження можуть бути ефективно використані в науково-дослідній та
викладацькій роботі, при підготовці проектів законодавчих і нормативних актів з
питань громадського контролю, в сучасній практиці здійснення громадського
контролю на різних рівнях діяльності органів публічної влади та в різних секторах
державного управління.
У свою чергу розробка і дослідження нових сучасних механізмів громадського
контролю сприятиме покрашенню діяльності органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, зокрема теоретичні положення і висновки дослідження у
вигляді конкретних пропозицій можуть бути використані при організації
громадських

слухань,

публічних

громадських

експертиз,

методичного

та

технологічного супроводу діяльності органів державної влади в контексті співпраці
з громадськістю, при розробці конкретних програм комунікативного та експертноаналітичного характеру.
Результати дослідження були враховані і використані в діяльності: Комітету з
питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального
розвитку та містобудування Верховної Ради України під час аналізу проекту Закону
України «Про публічні консультації» в частині використання світового досвіду
громадянського контролю щодо основних механізмів його здійснення (Довідка про
впровадження від 05.04.2021 р. № 04-23/14-2021/117251); Дарницької районної в
місті Києві державної адміністрації при визначенні перспективних заходів з
підвищення функціональної взаємодії органів публічної влади та інститутів
громадянського суспільства щодо удосконалення громадського контролю, при
розробці рекомендацій для суб’єктів владних повноважень, відповідальних за
сприяння розвитку громадського контролю в Дарницькому районі м. Києва (Довідка
про впровадження від 02.04.2021 р. №101-2361/03); Громадською організацією
«Фонд взаємної підтримки «ВІДНОВЛЕННЯ» у практичній діяльності при
налагодженні комунікацій з органами публічної влади (Довідка про впровадження
від 11.12.2020 р. №237/4).
Основні результати дисертаційного дослідження дадуть змогу розширити
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простір для подальшого теоретичного і практичного дослідження механізмів
громадського контролю та громадської експертизи, зокрема створення нових
наукових праць, присвячених сучасній політико-економічній ситуації в Україні, а
також системі підготовки та перепідготовки державних службовців.
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною
науковою працею, у якій обґрунтовано авторський підхід щодо розуміння сутності та
шляхів удосконалення громадського контролю як інструменту впливу на ефективність
державного управління. Основні наукові результати дисертаційного дослідження,
висновки і рекомендації сформульовані і отримані автором особисто. У наукових
працях, підготовлених у співавторстві з О.Г.Пухкалом, внесок дисертанта полягає: в
дослідженні

нормативно-правового

забезпечення

громадського контролю, інституціоналізації

становлення

та

розвитку

форм здійснення та механізмів

імплементації його результатів (рекомендацій та експертних пропозицій) в Україні [2];
в обґрунтуванні концептуального положення про вплив на ефективність громадського
контролю стану розвитку громадянського суспільства та рівня взаємодії його
інститутів з органами державної влади [3]; у визначенні основних проблем
комунікативної взаємодії між органами публічної влади і громадськістю та конкретних
напрямів їх подолання [6].
Апробація результатів дослідження. Основні положення та висновки
дисертаційного

дослідження

апробовані

на

наукових

і

науково-практичних

конференціях за міжнародною участю, а також на всеукраїнській: "Інновації в
державному управлінні: системна інтеграція освіти, науки, практики" (Київ, 2011),
"Наука як ресурс модернізаційної стратегії держави" (Київ, 2012), "Стратегія державної
кадрової політики – основа модернізації країни" (Київ, 2012), "Модернізація
державного управління та європейська інтеграція України" (Київ, 2013), "Місцеве
самоврядування – основа сталого розвитку України" (Київ, 2014). «Національні
цінності й національні інтереси в системі публічного управління» (Київ,2017).
Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження викладені у 8
наукових працях, зокрема в чотирьох статтях у наукових фахових виданнях України з
державного управління, одній статті у зарубіжному науковому періодичному виданні з
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напряму, за яким підготовлено дисертацію, одному розділі монографії, двох тезах у
матеріалах науково-практичних конференцій.
Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертаційна робота складається із
вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг
роботи становить 218 сторінок, з них основного тексту – 187 сторінок. Список
використаних джерел налічує 273 найменування.
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РОЗДІЛ 1
СУТНІСТЬ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ
ЯК ВИДУ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ ТА СУСПІЛЬСТВА
1.1. Науково-методологічні підходи щодо сутності громадського контролю
Враховуючи багатоаспектність феномену громадського контролю, в сучасній
науковій літературі має місце намагання розглянути це суспільне явище через
призму різних підходів – з позицій декількох наук: соціології, філософії, права,
політології, державного управління тощо. Дослідження громадського контролю має
мультидисциплінарний характер, що свідчить про неабияку актуальність даного
феномену для суспільствознавства.
Перш ніж перейти до аналізу існуючих науково-методологічних підходів
щодо розуміння сутності громадського контролю необхідно визначитись зі змістом
категорії "контроль", яка у семантичній конструкції даного терміну вказує одразу на
два основних елементи інституційної основи досліджуваного феномену: функції
(процедури його здійснення) та об'єкт.
Розглянемо декілька основних визначень поняття "контроль". Так, у
"Великому тлумачному словнику сучасної української мови" має місце декілька
дефініцій цього терміну. Останній розглядається як: “1) перевірка відповідності
контрольованого об’єкта встановленим вимогам; 2) перевірка, облік діяльності кого, чого-небудь, нагляд за кимось, чимось; 3) установа чи організація, що здійснює
нагляд за ким-, чим-небудь або перевіряє його” [20, с. 569]. В "Юридичній
енциклопедії" це поняття тлумачиться таким чином: "Контроль (франц. сontrole –
перевірка, від старофранц. сontrеrole – список, що має дублікат для перевірки) –
перевірка виконання законів, рішень тощо. Контроль однією з найважливіших
функцій державного управління. За об’єктами, суб’єктами і сферами поділяється на
державний, відомчий, надвідомчий, виробничий та інші види контролю" [8, с. 323].
В "Англійсько-українському словнику термінів і понять з державного управління"
контроль розуміється як "будь-яка перевірка відповідності певного об’єкта
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встановленим обмеженням та засіб впливу організації на досягнення необхідних
результатів" [7, с. 80].
Розглянувши наведені дефініції, можна зробити висновок, що основною
характерною рисою контролю виступає функція перевірки. Різняться її суб'єкти,
об'єкти та мета. Проте, перевірка передбачає лише порівняння фактичного стану з
певними вимогами; виявлення допущених відхилень від заздалегідь заданих норм,
стандартів, принципів і т.п. На нашу думку, поняття контроль не може
обмежуватися

лише

порівнянням фактичних

результатів зі

встановленими

показниками постфактум та прийняттям відповідних коригуючих заходів. Це значно
звужує результативність перевірочної діяльності. Як слушно вважає російська
дослідниця Е. Маштакова, завдання контролю полягає у тому, щоб не допустити дій
контрольованих суб’єктів за межами законності й правопорядку, попередити
можливі відхилення від намічених цілей, а також інтересів суспільства, а у разі
появи цих відхилень усунути їх негативні наслідки [132, с. 29]. Подібної ж думки
дотримується і низка вітчизняних науковців, зокрема, Н. Р. Нижник, О. А. Машков,
С. К. Мосов [140].
Іншими словами, в основні громадського контролю має лежати не тільки
наглядова функція, що полягає у перевірці поточної діяльності його об’єкту чи
оцінки її результатів постфактум, але і попереджувальна, спрямована на усунення
причин,

які

породжують

невідповідність

між

заданими

та

фактичними

результатами, що в свою чергу стимулюють додержання об’єктом контролю
передбачених нормами законодавства або іншими узаконеними правилами. Саме
така ідея, на нашу думку, має лежати в основі розуміння призначення громадського
контролю, якщо ставиться завдання підвищення його загальної ефективності.
На відміну від суб'єктної складової громадського контролю питання
ідентифікації його об'єктів розкрита в науковій літературі досить предметно. У
переважній більшості проаналізованих досліджень із даної тематики [57; 121; 116;
214; 224 тощо] під об'єктами досліджуваного контролю розуміється органи
державної влади, органи місцевого самоврядування, державні і приватні установи і
організації, а також посадові особи вище зазначених інститутів.
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Однак набагато повніше розкриває сутність об’єкту громадського контролю
саме діяльнісний аспект його функціонування, а саме оцінка виконання останнім
своїх функціональних обов’язків. Тому ми приєднуємося до тих науковців [116; 121
та ін.], які розуміють під об'єктом громадського контролю саме діяльність органів
державної влади та місцевого самоврядування, різноманітних установ державного
так і приватного сектору, а також посадових осіб усіх вищезазначених органів та
організацій.
При здійсненні аналізу поняття "громадський контроль" в науковій літературі
ми виходимо з припущення, що саме багатозначність слова "громадський", є
основною причиною великого розмаїття визначень даного поняття у незахідній,
особливо вітчизняній, науковій літературі. Це пояснюється тим, що на відміну від
категорії "контроль", яка вже давно має усталене тлумачення в українській науці,
розуміння сутнісного змісту слова "громадський", яке позначає суб'єкт контролю і
водночас виступає ідентифікатором досліджуваного явища в розмаїтті інших форм
суспільного контролю, не містить усталеного підходу в російсько- і україномовній
фаховій літературі. Причиною цього вважаємо насамперед таку, що в англомовних
дослідженнях та інших першоджерелах для українських і російських наукових
розвідок саме поняття громадського контролю як таке не фігурує (див. нижче). Це
призводить до того, що при формулюванні змісту досліджуваного терміну незахідні
дослідники виходять із різних критеріїв саме при інтерпретації доволі ефемерного
поняття "громадський", що може мати різні властивості.
Одним із самих розповсюджених інтерпретацій поняття “громадський
контроль” у фаховій літературі на пострадянському просторі стало його ототожнення
з суспільним або соціальним контролем, що набуло широкого поширення у галузі
наукових знань про суспільство (йдеться насамперед про соціологію) (див., зокрема
[232; 108; 231]).
В соціологічній літературі термін “громадський контроль”, як правило,
визначається саме в такому аспекті:
- як процес у соціальній системі (суспільстві, групі), що забезпечує її стійкість
і можливість управління функціонуванням її елементів (людьми, інститутами тощо);
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- як механізм оцінки і санкціонування діяльності елементів соціальних систем
і підсистем з огляду на суспільні інтереси і панівні норми;
- як спосіб саморегуляції соціальної системи, що забезпечує упорядковану
взаємодію її елементів за допомогою нормативного (у тому числі правового) її
регулювання [232, с. 496].
Погоджуючись з тим, що громадський контроль є елементом соціального
регулювання, ми в цілому вважаємо помилковим ототожнення досліджуваного
поняття із наведеними визначеннями. На наш думку, тут радше мова йде про
суспільний або соціальний контроль, але не громадський. Справа в тому, що
семантика слова "громадський" в українській мові може мати декілька походжень.
Так, зокрема, у Великому тлумачному словнику сучасної української мови дане
поняття розуміється як "той, що виникає, відбувається в суспільстві або стосується
суспільства, пов'язаний із ним; суспільний" [21, с. 262]. Таке тлумачення поняття
"громадський", на нашу думку, не коректно використовувати для визначення
категорії "громадський контроль", оскільки будь-який вид контролю, у тому числі й
державний, міжнародний та ін. має відношення до суспільства: він не існує поза
межами суспільства; він здійснюється лише у суспільстві.
Водночас, з іншого боку, якщо розглядати об'єктом контролю певне
суспільно-політичне явище, яким є також і держава (але не лише вона!) то дану
категорію доречно представляти з точки зору перевірки чи спостереження за її
діяльністю соціально і політично активними групами суспільства. У зв'язку з цим, на
наш погляд, подібне розуміння категорії "суспільний" органічно вписується у
контекст вищенаведених соціологічних дефініцій і може позначати саме суспільний
контроль. В одному з російських енциклопедичних видань по соціології даний
термін також визначається як механізм саморегуляції в соціальних системах
(групах, колективах, організаціях, суспільстві в цілому), що здійснює її за
допомогою нормативного

(морального, правового, адміністративного тощо)

регулювання поведінки людей [108, с. 124]. В оригіналі використовується слово
"общественный", яке коректно перекладати на українську мову як "суспільний".

26

До речі, концентрація уваги на ключовій характеристиці суспільного
контролю – способі саморегуляції суспільства, тобто функції спрямованої на
підтримку стабільності соціосистеми та стимулювання певних позитивних змін в її
функціонуванні, притаманна і політичній науці. В рамках останньої термін
"суспільний контроль" досить часто тлумачиться як "одна із соціальних функцій
громадянського суспільства, що полягає у нагляді за дотриманням державними,
господарськими,

громадськими

організаціями

законності,

вимог

трудового,

планового, фінансового й іншого проявів дисципліни, за доцільністю й
ефективністю дій, використання матеріальних, фінансових, трудових ресурсів,
якістю товарів і т.п." [231, с. 74].
Отже, ототожнення понять "громадський контроль" та суспільний контроль" є
методологічно помилковим, оскільки існує загроза нівелювання будь-яких меж між
різними видами контролю, що притаманні суспільству й, які мають різні завдання,
спрямованість та механізми. Водночас громадський контроль у багатьох публікаціях
небезпідставно вважається одним із видів соціального контролю (див., наприклад:
[116; 57; 258 та ін.]), який застосовується від імені суспільства (громадськості)
стосовно органів державної влади, а також установ і організацій, що надають
послуги населенню. У той час, як соціальний спрямований на увесь спектр
суспільних явищ в надрах соціуму.
Досить потужний, особливо у вітчизняній і російській науці, є правовий
підхід, в рамках якого окрім типового для правових наук предмету дослідження –
інституціоналізація та нормативне забезпечення громадського контролю, у тому
числі, в контексті діяльності органів державного управління і органів місцевого
самоврядування як суб’єктів адміністративного права (див., наприклад, роботи Т. В.
Наливайко [137] та С. М. Кушніра [116], Н. В. Гудими [52], С. М. Зубарєва [89], Н.
М. Добриніна [65], Т. О. Коломойця, П. Д. Матвієнка [99] та низки інших науковців)
– особливої актуальності набули дослідження стосовно специфіки діяльності
правоохоронних структур та інших силових структур.
Так, вказана проблематика стала предметом наукових досліджень О. М.
Бандурки [14], С. Г. Брателя [18], С. Ф. Денисюка [56], О. М. Музичука [136], В. А.
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Попікова [159], А. А. Кулакова [113], О. А. Белькова [17], О. Полторакова [158], О.
О. Пучкова [216] та ін.
В рамках даного напряму основний зміст громадського контролю розуміється
у межах протиставлення "цивільного" та "військового", тобто останній тлумачиться
як контроль над військовими з боку цивільних осіб. Підставою для виникнення
такого трактування досліджуваного поняття у російсько- і україномовній фаховій
літературі стало те, що слово "громадський", часто тлумачиться як "цивільний",
етимологія якого бере початок від латинського слова "cіvіlіs", який і перекладається
на сучасні мови як "цивільний".

Таку точку зору, зокрема, виражає наступне

визначення громадського контролю: "це функціонування системи соціальних
інститутів держави та громадського суспільства з регулювання військовогромадських відносин, надання законності діям силових структур, вдосконалювання їх
розвитку в інтересах суспільства" [216]. Проте подібна інтерпретація громадського
контролю є, безумовно, некоректною, і навіть архаїчною, оскільки на сучасному
етапі суспільного розвитку, коли цивільна та військова влада в правовідносинах
більшості країн світу є чіткого розмежованою, це поняття має набагато ширший
зміст.
Зараз співвідношення понять "цивільний" та "громадський" слід розглядати
хіба що в контексті перевірки громадськістю (громадянами та їх організаціями)
органів військового управління та правоохоронних органів. За такого суб'єктоб'єктного зв'язку і лише в за таких обставин громадський контроль можна визнати
одним із видів демократичного цивільного контролю, як це робиться, зокрема, у
Законі України "Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією
і правоохоронними органами держави" [172], але в жодному разі не слід
ототожнювати ці категорії.
Надзвичайно поширеними у науковій літературі є підходи до розуміння
сутності громадського контролю, які методологічно можна віднести до політичної
науки та науки з державного управління. Зважаючи на тематичну спрямованість
більшості публікацій на досліджувану тематику, останні можна поділити на декілька
основних напрямів.
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Так, широко представленим, особливо у політичній науці, є вивчення
громадського контролю у контексті проблем пов'язаних із функціонуванням
громадянського суспільства та взаємодії його інститутів із публічною владою. До
даного напряму можна віднести дослідження таких західних науковців, як Дж. Кіна
[95], Е. Арато і Д. Когена [12], Дж. Александера [2] та ін., а також сучасних
вітчизняних науковців – В. Безродної [16], А. Колодій [97; 98], І. Кресіної [109], М.
Рябчука [227] та ін.
В рамках даного напряму слово "громадський", ототожнюється із словом
"громадянський", яке має стійку асоціацію із феноменом громадянського
суспільства. Відповідну прив'язку до останнього отримав в цьому контексті і термін
"громадський контроль", який часто розглядається у політологічній літературі у
контексті теорії і практики регулювання відносин між громадянським суспільством
й інститутом держави.
Так, зокрема, у такому ключі тлумачить громадський контроль вітчизняний
науковець М. Обод, який розглядає його як складну систему відносин держави та
громадянського суспільства, що забезпечує розумний баланс інтересів держави та
суспільства [143].
Подібну позицію займає російський науковець В Шмідт. На його думку,
громадський контроль виступає в якості форми соціальної активності громадян, не
обумовленої діями влади, особистої участі громадян у публічній політиці як сфері
комунікацій влади й громадян [257].
Як одну із ключових функцій громадянського суспільства розглядає
громадський контроль відомий фахівець з досліджуваної проблеми О. Пухкал. На
думку дослідника, громадський контроль є комплексом різних заходів, який
здійснюють громадяни, інститути громадського суспільства (політичні партії,
профспілки, ЗМІ, громадські об’єднання) зі спостереження та перевірки діяльності
органів державної влади та органів місцевого самоврядування з метою примусу
влади до виконання норм законів, відповідальному та компетентному виконанню
своїх обов’язків [214].
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Майже аналогічної точки зору дотримується ще один відомий вітчизняний
фахівець А. С. Крупник, котрий також визначає громадський контроль як одну із
функцій громадянського суспільства, проявом якої є публічна перевірка діяльності
органів влади з боку громадян та їх об’єднань на відповідність цілей, які влада
проголошує, спрямована на корегування як цієї діяльності, так і самих цілей [111].
Як слушно зазначає у своєму дисертаційному дослідженні Л. П. Рогатіна,
категорія "громадський контроль" у політичній науці переважно вживається в двох
основних значеннях – широкому та вузькому. У широкому сенсі громадський
контроль розуміється, як суспільне явище, при якому громадянське суспільство бере
безпосередню участь у визначенні основних напрямів внутрішньої і зовнішньої
політики держави, у вирішенні суспільно значимих питань на всіх рівнях та
контролює процес її реалізації. У вузькому – визначається як контроль над
діяльністю органів влади, здійснюваний громадянами і інституційними структурами
громадянського суспільства з метою виявлення і припинення різних видів
зловживання владою [224, с. 8]. Останнє значення, як бачимо, фігурує у більшості
наведених тут дефініцій.
Отже, незважаючи на дещо різні акценти щодо ролі громадського контролю у
системі взаємовідносин держава-громадянське суспільство, подібне розуміння
досліджуваного поняття ґрунтується на двох взаємопов'язаних ідеях.
По-перше, це ідея громадянського суспільства, точніше його обов'язкової
наявності для діалогу з владою.
По-друге, це концентрація на одному з основних постулатів демократії –
залучення громадян до державного управління, що є цілком логічним, зважаючи на
традиційне

розуміння

сутності

громадянського

суспільства.

Проаналізуємо

детальніше ідейну складову подібного розуміння громадського контролю.
Громадянське суспільство, попри широку різноманітність його визначень в
науковій літературі, можна охарактеризувати, насамперед як: а) сукупність
приватних, життєвих, побутових інтересів різних соціальних груп; б) незалежну від
управлінської та політичної структури держави сферу суспільних інститутів та
відносин; в) процес добровільної участі громадян у вирішенні суспільно-політичних
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проблем, шляхом безпосереднього або опосередкованого впливу на органи
державної влади. В його основі, на думку більшості як зарубіжних, так і українських
дослідників [2; 30; 71; 95; 131 та ін.], лежить сукупність різноманітних неполітичних
інститутів – громадських об'єднань (неурядові організації, профспілки, "фабрики
думок" та інші асоціації громадян, засновані на принципах самоорганізації),
незалежних від державної влади та бізнесових структур ЗМІ, церкви, органи
місцевого самоуправління тощо, які користуються широкою підтримкою населення
та мають усі необхідні організаційно-правові засоби для активного впливу на
здійснення державно-управлінської діяльності органів публічної влади. Як зазначає
російський дослідник А. М. Шустров, посилаючись на твердження відомих західних
політологів Ф. Шмиттера та Т. Карла, у сучасних стабільних демократичних
системах головним показником дієвості громадянського суспільства є широкий
апарат спеціального представництва, заснований на асоціаціях інтересів, й які грають
у суспільно-політичному житті навіть більшу роль, ніж політичні партії, котрі
активізуються головним чином у період виборів [258, с. 36].
Підсумовуючи вищенаведене, можна стверджувати, що межах розглянутого
підходу, категорія "громадський" дозволяє сформулювати чітке уявлення про
суб'єкти громадського контролю – ними виступають різноманітні інститути
громадянського суспільства (далі – ІГС). Більшість авторів, поділяючих дану точку
зору, переконані у тому, що призначення громадського контролю полягає у впливі
ІГС на рішення публічної влади загалом, а не лише окремих її інститутів.
Погоджуючись у цілому із розумінням громадського контролю як однієї із
форм впливу громадянського суспільства в особі інституціолізованої його частини
(інститутів громадянського суспільства) на діяльність органів публічної влади,
маємо підкреслити, що останнє поняття станом на сьогодні отримало також правове
визначення у вітчизняній нормативно-правовій базі. У постанові Кабінету Міністрів
України від 5 листопада 2008 р. (зі змінами від 08.04.2015 р.) “Про затвердження
порядку

сприяння

проведенню

громадської

експертизи

діяльності

органів

виконавчої влади” [186] під ІГС розуміються громадські об’єднання, професійні
спілки та їх об’єднання, творчі спілки, організації роботодавців та їх об’єднання,
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благодійні і релігійні організації, органи самоорганізації населення, недержавні
засоби масової інформації та інші непідприємницькі товариства і установи. І хоча
сам термін “інститути громадянського суспільства” не закріплений на рівні закону,
усі його форми, перелічені у даному нормативно-правовому акті, мають визначення
в українському законодавстві, зокрема в законах України: “Про громадські
об’єднання” від 22 березня 2012 р. № 4572-VI, “Про звернення громадян” від 2
жовтня 1996 р. № 393/96-ВР, “Про захист прав споживачів” від 12 травня 1991 р. №
1023-XII, “Про професійні спілки їх права та гарантії діяльності” від 15 вересня 1999
р. № 1045-XIV, “Про органи самоорганізації населення” від 11 липня 2001 р. №
2625-III, “Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і
правоохоронними органами держави” від 19 червня 2003 р. № 975-IV та цілої низки
інших законів і підзаконних актів. А отже вважаємо повністю коректним
використовувати ІГС для позначення суб'єктів громадського контролю нарівні з
більш традиційними поняттями, такими як “громадяни”, “організації громадян”,
“об'єднання громадян”, що часто вживаються в українській фаховій літературі (див.,
наприклад: [238, с. 208; 56, с. 82; 57, с. 149 та ін.]).
Однак в цілому переважна більшість дослідників схильні розширювати коло
суб'єктів громадського контролю, наділяючи останніх контролюючими функціями
відповідно до їхніх повноважень передбачених у вітчизняному законодавстві.
Так, наприклад, В. Я. Малиновський зараховує до його суб’єктів політичні
партії (маються на увазі непарламентські партії), професійні союзи, молодіжні та
громадські організації, органи самоорганізації населення, трудові колективи, збори
громадян за місцем проживання, а також окремі громадяни та засоби масової
інформації [126, с. 164].
Автор численних публікацій з досліджуваної теми С. М. Кушнір також
зараховує до суб’єктів громадського контролю широкий спектр "учасників
громадянського суспільства" – громадян, загальні збори громадян, громадські
інспекції, громадські організації та політичні партії, профспілки, громадські ради
при органах державної влади, домові та вуличні комітети, адвокатські об’єднання,
трудові колективи, об’єднання співвласників тощо [116, с. 8].

32

Варто відзначити, що деякі з дослідників включають до суб'єктів громадського
контролю й органи місцевого самоврядування, зокрема місцеві ради як
представницькі органи місцевого самоврядування, які мають змогу контролювати
органи виконавчої влади в частині виконання ними власних та делегованих
повноважень [238, с. 208]. Проте, на нашу думку, це є некоректним, оскільки
контрольні повноваження органів місцевого самоврядування реалізуються під час
самоврядного

(представницького)

контролю.

Крім

того,

органи

місцевого

самоврядування є типовими органами публічної влади, а отже відносяться не до
суб’єктів, а до об’єктів громадського контролю. Вони мають організаційну
структуру схожу із державною (мають у своїй структурі виконавчі (виконавчі
органи рад, сільський, селищний, міський голови) та законодавчі органи влади
(сільські, селищні, міські, районні та обласні ради); депутати місцевих рад мають не
тільки подібні повноваження із депутатами загальнодержавного законодавчого
органу – Верховної ради України, – але й схожі права, преференції та політичну
орієнтацію (є членами партій, що представлені фракціями у парламенті); спосіб їх
формування через вибори до місцевих рад є віддзеркаленням політичних змагань на
загальнонаціональному рівні, коли представлені у державній владі політичні сили
прагнуть заповнити місця в органах місцевого самоврядування, що має гарантувати
максимальну лояльність місцевих еліт до державної політики тощо.
Характерно, що громадський контроль органів місцевого самоврядування має
деякі специфічні особливості. Зокрема, він може бути реалізованим через такий
механізм публічних консультацій як громадські слухання (ст. 13 Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні”) [193], який придатний саме для вирішення
місцевих справ.
Отже, поняття “громадський” має, по-перше, колективний і, по-друге,
функціональний

характер,

які

є

основними

критеріями,

які

дозволяють

ідентифікувати його саме з суб'єктами громадського контролю. ІГС, як власне і
поняття “громадяни”, “громадськість” віддзеркалюють насамперед колективну
природу суб’єкта досліджуваного контролю (хоча не можна виключати і
індивідуальну ініціативу з проведення перевірки діяльності об’єкту контролю). В
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свою чергу функціональний критерій, значення якого розкривається насамперед у
положеннях нормативно-правової бази, наділяє суб'єктів контролю певними
повноваженнями, які можна асоціювати із функціями громадського контролю.
Особливістю ж цих функцій, як справедливо зазначають деякі дослідники [100, с.
532; 125, с. 228; 31, с. 170], є те, що вони, як правило, не мають державно-владного
змісту, а отже їх суб'єкти юридично не асоціюються з органами державного управління
та політичною владою, що є важливим зауваженням, якщо ми прагнемо поставити
крапку в інтерпретаціях категорії “громадський”.
Зрозуміло, що такий підхід також не відрізняється досконалістю, адже, поперше, вітчизняне законодавство може не включати до об'єктів свого регулювання
потенційні суб'єкти громадського контролю. Наприклад, нормативно-правова база
України, як власне і розглянуті публікації, не дають відповіді, чи можуть бути
суб'єктами громадського контролю іноземні громадяни або особи без громадянства?
Формально нібито можуть, а фактично, посилаючись на законодавство, функціями
такого контролю володіють лише громадяни України. По-друге, ні законодавство, ні
переважна більшість публікацій в галузі державного управління не пропонують
теоретично обґрунтованого визначення поняття "суб'єкт громадського контролю",
що не дивно, адже не існує і Закону України "Про громадський контроль".
Проте, попри вказані недоліки досліджуваного підходу, його безперечною
перевагою є те, що він надає можливість чітко ідентифікувати категорію
"громадський" із суб’єктами громадського контролю. На думку автора, суб'єкти
громадського контролю мають визначатися як колективні та індивідуальні
ініціатори заходів із перевірки та попередження у межах чинного законодавства
відхилень від дотримання належного виконання об'єктами громадського контролю
покладених на них суспільних та державних функцій, котрі не входять до складу
органів публічної влади, не мають владних повноважень, не є їх структурною
частиною і жодним чином їм не підпорядковуються.
Вивчення феномену громадського контролю через призму участі громадян та
їх організацій в управлінні державними справами, тобто участі у прийнятті
політико-управлінських рішень є ще одним поширеним підходом до пізнання
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досліджуваного явища. Характерно, що в зарубіжних (західних) джерелах,
присвячених громадській участі (public participation), досліджуване поняття на
відміну від російсько- і україномовної літератури фактично не фігурує в якості
окремої наукової категорії (див. наприклад: [265; 264; 277; 268; 276; 274 тощо]).
Дане явище не важко пояснити, адже на відміну від ще недостатньо розвинутих у
пострадянських країнах практик публічної, тобто відкритої і транспарентної,
комунікації соціальних груп і органів влади з приводу вироблення політики, у
західних державах участь різноманітних стейкхолдерів (зацікавлених груп) у даному
процесі вважається невід’ємними правом громадян на відстоювання своїх інтересів,
а також об’єктивною потребою суб’єктів державного управління отримувати
своєчасну інформацію щодо очікувань, запитів і реакцій на реалізацію певної
політики у її об’єктів.
В той же час про наявність контролю з боку громадськості рішень, що
приймаються органами публічної влади, можна судити в контексті реалізації
механізмів демократичної участі в процесі творення політики. Даний висновок
можна зробити, зокрема, на основі аналізу змісту ряду важливих правових
документів Європейського Союзу. Більш детально проблема реалізації громадського
контролю в європейських та інших зарубіжних країнах буде досліджена в одному з
наступних підрозділів роботи. Тут ми лише торкнемося проблематики розуміння
досліджуваного феномену з позицій вказаного підходу.
Так, у Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи щодо правового статусу
неурядових організацій в Європі (CM/ REC 2007 від 10 жовтня 2007 р.) [221]
йдеться про роль неурядових організацій (далі – НУО) у реалізації демократії та
прав людини, у тому числі шляхом забезпечення прозорості та підзвітності органів
публічної влади. Тобто у документі постулюється безпосереднє право НУО брати
участь у перевірці діяльності суб’єктів владних повноважень.
Ще в одній рекомендації Комітету міністрів Ради Європи №R(97)7 “Про
місцеві громадські служби і права користувачів їхніх послуг” [275], постулюється
обов’язок усіх публічних органів, які надають соціальні та адміністративні послуги
населенню, проходити періодичне оцінювання на предмет задоволення потреб
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користувачів їхніх послуг через механізм публічних консультацій, під час яких усі
зацікавлені групи можуть обговорити підсумки цього оцінювання та висловити
необхідні зауваження по роботі цих органів.
У Документі Європейської Комісії “Про посилення Європейської політики
сусідства” (COM(2006) 726 final від 4 грудня 2006 р.) [155], де висловлюється
необхідність посилення ролі громадянського суспільства в реалізації Європейської
політики сусідства, серед іншого віддзеркалено усталену практику участі його
інститутів у цьому процесі шляхом формування загальнонаціональних та
регіональних

ініціатив

щодо

відповідної

політики,

підготовки

проектів

законодавчих актів і моніторингу їх виконання.
Нарешті у “Кодексі кращих практик участі громадськості у процесі прийняття
рішення” Європейського Союзу [96] прямо зазначається, що на всіх шести етапах
прийняття рішень (встановлення порядку денного, складання проекту політики,
прийняття рішення, здійснення політики, моніторинг та повторне формулювання
політики)

обов’язково

передбачено

процедури

проведення

громадськістю

експертизи проекту політики і надання відповідних рекомендацій, а також власне
самого контролю, під яким в залежності від етапу політики розуміється: 1) нагляд
“за розробкою проекту політики для того, щоб переконатися, що побажання
зацікавлених сторін враховані, і що процес є вичерпним та прозорим”; 2) “стеження
за розробкою проекту для забезпечення того, щоб він був демократичним, прозорим
та оптимально ефективним”; 3) “оцінка забезпечення того, щоб політика
реалізовувалась, як було передбачено і без шкідливих побічних наслідків”; 4)
моніторинг наслідків політики задля “забезпечення досягнення поставлених цілей”
[96].
Отже, у західній традиції досліджуваний феномен розглядається в контексті
громадської участі (public participation) в управлінні державними справами (в якості
складової процесу творення політики). І не позиціонується як окрема наукова
категорія. Однак в українських і російських дослідженнях навпаки спостерігається
підвищений акцент на участі громадян в державному управлінні як ключовій
характеристиці досліджуваного поняття.
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Як зазначалося вище на цю особливість громадського контролю вказується у
переважній більшості політологічних досліджень. Не стоять осторонь і науковці, що
працюють у сфері знань з державного управління. Так, у "Словнику термінів і
понять з державного управління" громадський контроль визначається, як один із
механізмів участі громадян в управлінні державними справами та контролю за
діяльністю органів влади, важливий чинник забезпечення законності у сфері
державного управління, без якого існування демократії не можливе [126, с. 164].
В Енциклопедичному словнику з державного управління даний термін
позиціонується як один з видів соціального контролю за діяльністю органів
державної

влади і

місцевого

самоврядування, який

здійснюється

самими

громадянами та їх об’єднаннями, і є при цьому важливою формою реалізації
демократії та способом залучення населення до управління суспільством і
державою” [67, с. 120].
Подібний акцент є, на нашу думку, цілком логічним, оскільки громадський
контроль

як

форма

взаємодії

суспільства

та

влади

безумовно

сприяє

демократичному характеру здійснення державного управління та розвитку
демократії в цілому. Адже участь громадян в державному управлінні апріорі містить
у собі функцію контролю, без якого демократія згодом перестає функціонувати як
така. Без нього вона є формальною, що веде до поступової монополізації усіх сфер
суспільного життя державою.
Таким чином, беручи участь в управлінні державними справами громадяни у
першу чергу переслідують мету недопущення функціонування державного апарату
всупереч інтересам і потребам більшості членів суспільства застосовуючи різні
доступні ним засоби, одним із яких і громадський контроль. До речі, саме з таких
постулатів

більшість

науковців

небезпідставно

виводить

розуміння

мети

громадського контролю, яку тлумачать як виявлення і припинення різних видів
зловживання владою [224, с. 8], забезпечення неухильного дотримання законності,
охорони, реалізації та захисту прав і свобод громадян [116, с. 8], припинення й/або
недопущення порушення прав і законних інтересів громадян [34], перевірка
виконання законів, постанов, управлінських рішень [64, с. 4], захист і забезпечення

37

прав і законних інтересів людини та фундаментальних свобод і поваги до них [78] і
т.п.
Отже, метою громадського контролю, відповідно до поглядів більшості
спеціалістів у цій сфері, до яких приєднуємося і ми, є забезпечення виконання
органами державної влади соціальних завдань, безпосередньо пов’язаних із
захистом і реалізацією прав і свобод громадян, задоволенням їх соціальних потреб
та інтересів.
Узагальнюючи наукові підходи щодо розуміння ідейного зв'язку громадського
контролю й участі громадян в державному управлінні, відзначимо, що будучи
одним із способів залучення населення до управління державою, та переслідуючи
мету припинення та недопущення порушення прав і законних інтересів більшості
членів суспільства, громадський контроль виконує серед іншого важливу функцію
демократизації роботи органів державного управління.
Окрім цих широко представлених у суспільних науках за кількістю публікацій
напрямів інтерпретації поняття громадського контролю можна також відзначити
вузькогалузеві сфери дослідження даного суспільного явища.
Так, на специфіці здійснення громадського контролю у сфері державних
закупівель акцентує увагу В. Зубар [88]. Особливості здійснення громадського
контролю виборчого процесу є об'єктом наукового інтересу, зокрема, С.
Новікова [141] та М. Обода [143]. Громадський контроль у сфері охорони
довкілля вивчає О. Федоровська [248]. Дослідженню ролі громадського контролю
у системі громадської охорони здоров’я присвятили свої наукові розвідки Т.
Cемигіна [229], В. В. Глуховський, Н. Г. Гойда [32]. Однак в більшості цих
публікацій розуміння природи громадського контролю має вузькогалузеву
спрямованість, що зумовлює численні визначення самого поняття "громадський
контроль" в рамках обраного напряму дослідження (громадський контроль в сфері
медичних послуг, освіті, охорони довкілля тощо) не сприяючи виробленню якогось
узгодженого підходу для розуміння досліджуваного терміну у науці з державного
управління.
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Окремо варто відзначити роботи В. В. Латишевої [121; 119; 120 та ін.], яка на
відміну від інших авторів з вище наведеного переліку обрала широкий напрям
дослідження, здійснивши ґрунтовний аналіз механізмів громадського контролю над
управлінськими послугами, що надаються органами державного управління в
Україні. До-речі автор підходить до розуміння досліджуваного феномену як до
певної технології: сам контроль розглядається як цілісна система заходів, яка
забезпечує взаємовплив суб’єктів контролю і держави з метою корегування дій
органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій у відповідності до суспільних потреб [121, с. 33–34]. Незважаючи на
таку собі інструментальну природу громадського контролю у даній дефініції, в
роботі автора прямо простежується зв’язок даного явища із громадською участю в
управлінні державними справами, тому і це визначення, як і роботи дослідниці
доцільно віднести до останнього науково-методологічного підходу.
Отже, наявність значної кількості наукових підходів щодо розуміння сутності
громадського контролю свідчить, з одного боку, про солідну ступінь вивченості
досліджуваної проблеми, а з іншого – про неоднозначне тлумачення даної наукової
категорії у російсько і україномовній фаховій літературі. Однак, проаналізувавши
розмаїття наукових підходів щодо розуміння поняття "громадський контроль", з
'ясувавши особливості суб'єкт-об'єктного зв'язку досліджуваної категорії, автор
дійшов висновку, що громадський контроль як явище, котре кореспондується
передусім із відносинами громадян із системою публічного управління, адже є
одним із способів залучення населення до управління державою, являє собою
комплекс заходів, що мають характер спостереження, перевірки, та попередження,
які застосовуються індивідуальними та колективними виразниками суспільних
інтересів у ході взаємодії із органами державної влади та місцевого самоврядування
з метою припинення та недопущення порушення прав і законних інтересів більшості
членів суспільства.
Таким чином, громадський контроль виконує подвійну функцію: з одного
боку захищає права та інтереси громадян, а з іншого – є інструментом підвищення
ефективності роботи системи публічного управління.
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1.2. Характеристика основних елементів громадського контролю
Під елементами громадського контролю у науковій та аналітичній літературі
маються на увазі прямі та непрямі засоби (або форми) громадського контролю,
функції громадського контролю, принципи здійснення, основні інститути, на яких
покладено виконання відповідних функцій, а також основні методи здійснення
громадського контролю.
Слід відзначити, що більшість вказаних елементів до сьогодні не мають
усталеного визначення у зарубіжній та вітчизняній державно-управлінській,
політичній та соціологічній науці. Так, не викликає заперечень той факт, що
громадський

контроль

здійснюється

за

допомогою

прямих

(безпосереднє

волевиявлення громадян) та непрямих (через органи, утворені громадянами) засобів.
Проте низка дослідників вважає, що мова повинна йти не про засоби, а форми
громадського контролю.
На нашу думку, засоби громадського контролю представляють собою дію чи
систему дій, що використовуються громадянами під час здійснення свого контролю
над діяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування. При цьому
прямі та непрямі засоби громадського контролю у процесі своєї реалізації
приймають різноманітні форми. На думку провідних вітчизняних науковців, під час
безпосередніх

засобів

громадського

контролю

виявлення

волі

громадян

здійснюється напряму через такі форми, як: [111; 115; 214; 229]:
– публічні консультації або обговорення проектів законів, концепцій, проектів
тощо (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. В
Україні, наприклад, 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
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та інших інтересів. Законодавством декларується, що результати проведення
консультацій з громадськістю враховуються органом виконавчої влади під час
прийняття остаточного рішення або в подальшій його роботі. 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. В
цілому актуальність даної форми громадського контролю обумовлена тим, що вона
дозволяє виділити, по-перше, різні позиції в суспільстві до законодавчої владної
ініціативи, по-друге, сформувати альтернативне бачення як документу в цілому, так
і окремих положень, статей);
– направлення громадянами пропозицій, петицій, звернень, вимог до органів
влади та місцевого самоврядування, за допомогою яких вони в режимі зворотного
зв’язку

повідомляють

державні

та

недержавні

інституції

про

виконання,

невиконання або неналежне виконання ними або підвідомчими їм органами чи
установами соціальних функцій і вимагають вжиття відповідних заходів;
– участь громадськості у роботі державних органів влади, наприклад, у формі
діяльності громадських рад, створених при державних органах законодавчої та
виконавчої гілок влади, з числа представників неурядових організацій та інших
інститутів громадянського суспільства). На практиці громадські ради створюються з
метою здійснення координації заходів, пов’язаних із забезпеченням проведення
консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної
політики. Проте самим своїм фактом існування вони забезпечують відкритість та
публічність процесу формування державно-владних рішень. В Україні, наприклад,
громадські ради сьогодні функціонують при всіх центральних міністерствах і
відомствах, а також місцевих державних адміністраціях. На них покладені функції:
підготовки пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю; здійснює
громадський

контроль

за

врахуванням

органом

пропозицій

та

зауважень

громадськості; проведення громадської експертизи та громадської антикорупційної
експертизу проектів нормативно-правових актів тощо;
– громадська експертиза (її можна визначити як механізм громадської
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експертної діяльності з аналізу й оцінки впливу нормативних та інших
управлінських рішень влади усіх рівнів на умови життя і реалізацію прав та
законних інтересів широких верств громадян і конкретних соціальних груп [241]);
– проведення громадського моніторингу та контрольних перевірок на об’єктах
громадського контролю (як правило, проводяться громадськістю з метою
забезпечення відповідності реалізації проектів чи програм органів державної влади
попередньо затвердженим передумовам та цілям [162]);
–

здійснення

соціологічних

опитувань та

складання рейтингів довіри

громадськості до органів державної влади та окремих посадових осіб;
– організація громадських акцій;
– журналістські розслідування;
– народна законодавча ініціатива;
– участь громадян в управлінні шляхом представництва в органах місцевого
самоврядування (інститути місцевого самоврядування дозволяють реалізувати право
громадянам

самостійно

вести

справи

місцевого

співтовариства,

виходячи

безпосередньо з інтересів мешканців даної території);
– діяльність органів самоорганізації населення (органи СОН), які утворюються
громадськістю за місцем проживання (будинкові, вуличні, квартальні, сільські й
селищні комітети), що здійснюється переважно у формі звернень (пропозицій,
скарг) громадськості до місцевих органів влади;
– суд присяжних як правовий інструмент громадського контролю судового
кримінального процесу, об’єктивності та неупередженості вироку суду.
В цілому необхідно зазначити, що прозорість є однією з найбільш важливих
форм прямого засобу громадського контролю, паралельно з цим являючись його
основним механізмом. Це пов’язано з тим, що, за словами американського
політолога Р. Даля «для того, щоб отримати інформацію про всі дії, які робить уряд,
дізнатися, яким буде політичний курс, необхідна свобода вираження власних думок,
адже безмовні громадяни – це ідеальні піддані для авторитарного правителя та
нещастя для демократії» [56, с. 96].
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Зазначимо, що деякі дослідники вважають, що з точки зору права доречніше
говорити не стільки про загалом засоби або форми здійснення громадського
контролю, скільки про правові засоби громадського контролю, які представляють
собою всі інструменти здійснення громадського контролю, які регламентовані
чинним нормативно-правовими актами. Такий інструментальний підхід дозволяє
розуміти і сприймати право не тільки як систему дозволів, заборон та зобов’язань, а
величезну і потужну систему правових інструментів досягнення поставленої мети.
Право виступає не як нав’язане державою, а як надане для використання суб’єктами
суспільних відносин [115]. Проте, на нашу думку, це дещо обмежує можливість
класифікації прямих та непрямих форм громадського контрою та занадто прив’язує
його до системи права (а отже, робить надто залежним від держави).
Разом з тим, деякі інноваційні форми громадського контролю за діяльністю
органів державної влади (особливо правоохоронних органів) потребує детальної
правової регламентації та максимальної участі держави у даному процесі.
Наприклад, подібною формою є цілодобове відеоспостереження в приміщеннях
органів державної влади, державних підприємств та установ, пов’язане із вільним
доступом громадськості до перегляду відеозйомки в режимі реального часу.
Особливо важливо забезпечити відеоспостереження за всіма можливими контактами
особи з представниками контролюючих та правоохоронних органів із можливістю
перегляду відеозйомки будь-яким користувачем Інтернету на офіційних веб-сайтах
відповідних контролюючих чи правоохоронних органів [115].
До непрямих форм громадського контролю можна віднести норми щодо
прозорості в діяльності органів влади, передбачені правовою системою окремо
взятої країни, а саме:
– парламентський контроль (робота парламентських комісій) за діяльністю
виконавчих органів влади;
– відкритий доступ до інформації щодо діяльності влади;
– декларування доходів та розходів посадових осіб органів державної влади та їх
обнародування (правовий засіб, що є елементом демократичного суспільства і
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дозволяє здійснювати громадський контроль за легальністю доходів та розходів
посадових осіб органів державної влади);
– діяльність громадських приймалень органів державної влади (правовий
інструмент, що забезпечує доступність посадових осіб органів державної влади для
громадян,

можливість

особистого

спілкування

і

отримання

інформації

із

першоджерела, включаючи правову допомогу);
– контроль представницького органу місцевого самоврядування;
– робота посадової особи парламенту, уповноваженої захищати права людини
в державі (наприклад, в Україні – це Уповноважений Верховної Ради з прав
людини).
За терміном здійснення громадський контроль буває попереднім, поточним та
заключним. Попередній громадський контроль здійснюється напередодні певної
події або рішення шляхом відстеження планів та намірів об'єкту контролю, зокрема
проектів актів, що готуються до прийняття. Поточний громадський контроль
здійснюється безпосередньо у ході діяльності і полягає у регулярній перевірці того,
як триває робота, обговоренні проблем, що виникають, та виробленні пропозицій
щодо їхнього усунення. Заключний контроль здійснюється після того, як роботу
виконано. Він полягає у тому, що фактичні результати порівнюються із потрібними,
на підставі чого виробляються заходи щодо неухильного виконання рішення або
додержання норми та запобігання можливих відхилень у майбутньому [111].
Більш детально основні форми громадського контролю, а також механізми
його здійснення буде розглянуто у підрозділі 1.3 (світовий досвід) та Розділі 2 (на
прикладі їх реалізації в Україні).
Як правило для здійснення громадського контролю створюються відповідні
інститути, серед яких [229]:
– громадські ради при органах державної влади чи місцевого самоврядування;
– інститути місцевих уповноважених з прав людини (запровадження посад
місцевих і регіональних омбудсманів);
– асоціації споріднених структур, які здійснюють громадський контроль, що
дає змогу представляти на владному рівні інтереси кожної окремої організації та
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впливати законними методами на формування й реалізацію державної політики у
певній сфері.
Структурними елементами громадського контролю також вважаються ЗМІ та
незалежні аналітичні центри.
Громадський контроль виконує внутрішні та зовнішні функції, причому кожна
його функція пов'язана з іншими. Внутрішні функції громадського контролю
відображають його основну мету та головне призначення в рамках функціонуючої
системи. До внутрішніх функцій громадського контролю відносять інформаційну,
політичну,

правову,

виховну

функцію,

функцію

соціальної

інтеграції,

конструювання та організації, прогнозування, мотивації тощо. Розглянемо їх більш
детально.
Інформаційна функція полягає у наданні громадськості повної, оперативної та
достовірної інформації про відповідність організації системи державного управління
та діяльності суб'єктів її забезпечення конституції, законам, нормам міжнародного
права, політичній ситуації, а також про демографічні, економічні, науково-технічні
та інші можливості країни й регіонів для забезпечення їхньої безпеки.
Політична функція покликана впливати на вироблення політики, суспільної
думки з питань державного управління, демократизації мислення державних
службовців, трансформацію органів влади в контексті більшої соціальної
відповідальності перед суспільством.
Правова функція дозволяє суб'єктам громадського контролю формувати
єдиний політико-правовий простір та одночасно забезпечує політичну керованість
усього механізму. Політико-правовий режим закріплює роль основних компонентів
громадського контролю залежно від їхніх повноважень, а також регулює діяльність
органів влади.
Функція соціальної інтеграції сприяє об'єднанню інтересів і потреб
суспільства та органів влади, регулюванню та зміцненню відносин між ними.
Функція конструювання та організації торкається, насамперед, питання
практичного

контролю

за

організаційно-штатним

структуруванням

органів

державної влади, розподілом доручень і обов'язків між їхніми структурними
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елементами зі збереженням можливостей ефективного маневру та цільової
концентрації для вирішення актуальних завдань.
Функція прогнозування полягає у здатності інститутів громадського контролю
або окремих компонентів передбачати результати роботи державних органів влади,
визначити основні проблеми їхнього функціонування в майбутньому, у тому числі з
врахуванням нових політичних реалій.
Функція

мотивації

полягає

в

забезпеченні

добровільного

виконання

державними та муніципальними службовцями своїх прямих обов'язків, у творчому,
неформальному відношенні до справи [258, с. 48 – 51].
Що стосується зовнішніх функцій громадського контролю, то вони
проявляються залежно від того, яким чином на практиці реалізуються внутрішні
функції. Вони виступають як вплив системи громадського контролю на інші
соціальні системи. Так, наприклад, відсутність або нерозвиненість громадського
контролю фактично деформує політичну сферу суспільства та негативно впливає на
інші сфери життєдіяльності суспільства: економічну, соціальну, духовну. Зовнішні
функції громадського контролю над діяльністю державних і муніципальних органів
влади здійснюються в загальній системі соціального контролю; у процесі
демократизації суспільства; коректуванні пріоритетів у розвитку економіки країни;
коректуванні зовнішньої політики держави; у вирішенні екологічних проблем тощо
[258, с. 52].
Громадський контроль може здійснюватись ідеологічними, релігійними,
соціокультурними, морально-психологічними та іншими методами залежно від
конкретних умов і поставлених цілей. У якості критеріїв для здійснення громадського
контролю обирають правові (писані) та етичні (неписані) норми і суспільні цінності,
які використовуються в якості еталонів при оцінці діяльності об'єктів контролю та її
результатів.

Суспільними

наслідками

громадського

контролю

можуть

бути

громадський осуд або громадське схвалення [111].
Насамкінець необхідно зазначити, що ефективне здійснення громадського
контролю можливе лише за умови його відповідності кільком основним принципам
(які, при цьому, до сьогодні чітко не визначені). Так, на думку депутата Верховної

46

Ради України С. Кириченко, автора законопроекту «Про громадський контроль»
(2001 рік), до основних принципів громадського контролю слід відносити:
– визначення пріоритету прав і свобод людини та громадянина;
– соціальну справедливість та гуманізм;
– гласність діяльності громадського контролю;
– взаємну відповідальність держави, її органів та громадян [170].
У свою чергу члени всеукраїнської громадської організації «Громадський
контроль» у останній редакції власного законопроекту додали до цього переліку ще
й принцип законності [169].
О. Федоровська пропонує наступні принципи здійснення громадського
контролю, як прозорість, професіоналізм, зв’язок з іншими формами контролю,
залучення до цього процесу широких верств населення [248].
На нашу думку, основними принципами здійснення громадського контролю
повинні бути:
– незалежність громадського контролю (причому як від органів влади, так і від
впливу різноманітних неурядових організацій; також мова повинна йти про
фінансову самостійність);
– законність (відповідність діючому законодавству, недопустимість вільного
трактування окремих положень);
– професійність (критика повинна бути аргументованою);
– об’єктивність (при прийнятті рішень повинні враховуватися якомога більша
кількість критеріїв);
– відкритість процесу контролю та його результатів;
– співробітництво інститутів громадського контролю та органів державної
влади і місцевого самоврядування;
– зацікавленість в результатах контролю (тобто він повинен реально впливати
на прийняття рішень та виробленні політик і програм, а не здійснюватися виключно
заради здійснення).
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1.3. Міжнародний досвід здійснення громадського контролю державної
влади
Громадський контроль державної влади в демократичних країнах світу, які
переважною більшістю дослідників відносяться до так званого «еталону демократії»
(передусім мова йде про ЄС, США та Канаду) необхідно розглядати в контексті не
стільки державного управління, яке є характерним для пострадянського простору,
скільки системи публічної політики та управління, яка почала активно формуватися
з кінця 80-х років ХХ століття. На сьогодні у державно-управлінській та політичній
науці відсутнє єдине загальноприйняте визначення поняття «публічна політика», що
породжує не лише суто теоретико-методологічні проблеми, але й суттєво обмежує
розвиток практичної сфери, до якої, безумовно, відноситься громадський контроль.
У 2002 році в Російській Федерації на семінарі, присвяченому розвитку центрів
публічної політики, було розглянуто три основні підходи до визначення публічної
політики, а саме:
1) публічна політика – це політика (висловлювання та практична діяльність)
обраних органів та посадових осіб. Оскільки вони обираються публічно, відповідно
й політика у них публічна (наприклад, президент, парламент здійснюють публічну
політику, а уряд – ні);
2) публічна політика – це реалізація програми діяльності влади (у даному
контексті публічна політика відповідає англійському терміну policy, а не politics, яке
означає політику як боротьбу за владу);
3) публічна політика – це програма діяльності влади разом з технологією її
реалізації, при цьому дана технологія обов’язково включає громадську участь
(тобто, у підготовці, прийнятті та контролі виконання владних рішень приймає
участь громадськість) [247].
Останнє визначення є максимально наближеним до державно-управлінської
практики країн «західної демократії» на сучасному етапі, оскільки відповідна
практика обов’язково передбачає громадську участь у творенні політики (передусім
на регіональному та місцевому рівні) – врахування інтересів суспільства, зворотній
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зв'язок на дії влади, тиск знизу тощо. При цьому роль громадського контролю у
зазначених процесах є визначальною.
Зміст, форми та методи взаємодії влади та суспільства залежать від
національної специфіки, характеру політичної обстановки, політичних відносин у
суспільстві, політичних традицій, інтересів партнерів, а також їхньої готовності
брати участь у діалозі, йти на компроміси з питань, що представляють спільний
інтерес. Виходячи з цього, партнерство влади та суспільство в країнах «західної
демократії» базується на наступних основних принципах: а) рівноправність сторін;
б) добровільність прийняття зобов'язань; в) відповідальність за виконання
зобов'язань; г) дотримання норм законодавства; д) свобода обговорення проблем,
що представляють взаємний інтерес; е) повага позицій, точок зору партнерів тощо
[156, с. 293].
Суб'єктами громадського контролю в країнах ЄС, Північній Америці
виступають громадяни, громадські організації, політичні партії, засоби масової
інформації, муніципальні органи влади, відокремлені від державної влади. Разом з
тим, у деяких країнах (наприклад, США, низка країн ЄС) поширеним явищем є
створення громадських організацій, які спеціалізуються виключно на громадському
контролі. Зокрема, це можуть бути недержавні дослідницькі центри, фонди,
незалежні інститути експертизи, які займаються різними аспектами функціонування
влади. Ці організації проводять конференції та семінари, публікують результати
досліджень та доводять їх до відома державних структур.
Європейська політика у сфері громадського контролю характеризується
низкою

нормативно-правових

актів, які

є

обов’язковими

для

всіх

країн

Європейського Союзу, а також країн, які планують приєднатися до цього
міждержавного утворення. Зокрема, Рада Європи приділяє достатньо багато уваги
поширенню громадського контролю як специфічної форми участі громадян в
управлінні. Відповідно до Рекомендації № R(97)7 Комітету міністрів Ради Європи
«Про місцеві громадські служби і права користувачів їхніх послуг», усі важливі
служби, що надають соціальні та адміністративні послуги, слід піддавати
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періодичному оцінюванню з погляду задоволення потреб користувачів з наступним
публічним обговоренням підсумків цього оцінювання.
У

«Білій

книзі

щодо

європейського

врядування»,

підготовленою

Європейською Комісією у 2001 році [267], представлено основні напрями
поліпшення роботи європейських інституцій, одним з яких є залучення
громадськості до контролю їхньої роботи. Для забезпечення відповідного рівня консультацій Європейська Комісія розробила мінімальні стандарти, дотримання яких
органами

державної

влади,

що

проводять

консультації,

має

забезпечити

ефективність процесу. Ці стандарти передбачають чіткість змісту інформації,
адекватність цільовій аудиторії методів розповсюдження інформації, суворе
додержання часових рамок, зворотний зв'язок, надання можливості усім зацікавленим сторонам висловити свої позиції тощо [266]. В цілому ж взаємодія
громадськості та органів державної влади повинна базуватися на основоположних
принципах демократичного врядування («good governance»), а саме участі,
відкритості, підзвітності, ефективності та узгодженості.
У свою чергу Європейська хартія місцевого самоврядування від імені державчленів Ради Європи встановлює, що право громадян на участь в управлінні
державними справами (передусім – на місцевому рівні) є одним з демократичних
принципів, які поділяються усіма державами-членами Ради Європи [68]. При цьому
Додатковий протокол до Європейської хартії місцевого самоврядування про право
участі у справах місцевого органу влади зазначає, що право участі у справах
місцевого органу влади означає право вживати рішучих заходів для визначення або
впливу на здійснення повноважень та обов'язків місцевого органу влади, а
законодавство повинно передбачати засоби, що сприяють здійсненню цього права
[66].
Заходи зі здійснення права участі включають у себе різноманітні процедури
залучення громадян (консультації, місцеві референдуми), механізми та процедур
розгляду скарг і пропозицій стосовно функціонування місцевих органів влади й
місцевих комунальних служб та реагування на такі скарги й пропозиції, а також
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сприяння використанню інформаційно-комунікаційних технологій для розвитку та
здійснення права участі.
Зазначимо, що органи місцевого самоврядування характеризуються тим, що,
по-перше, їхня структура та компетенція визначається населенням певної території
самостійно. По-друге, вони мають повноваження для вирішення питань місцевого
значення. По-третє, у межах своєї компетенції вони видають правові акти. Почетверте, вони є юридичними особами. Нарешті, органи місцевого самоврядування
не входять у систему органів державної влади. Все це дозволяє громадянам прямим
способом брати участь в управлінні, а отже, й здійснювати контрольні функції [273,
с. 38] Маючи повноваження управління, а, отже, контролю над діяльністю місцевих
органів, громадяни беруть участь у будь-якій, навіть найменшій події в місцевому
житті. Тим самим вони вчаться управляти суспільством. Здійснюючи свій прямій
контроль над діяльністю місцевих органів, громадяни встановлюють відповідний
порядок, який здатний забезпечити вільний розвиток суспільства без значних
соціальних потрясінь. Таким чином, місцеве самоврядування реалізується як форма
безпосереднього способу громадського контролю. Дана форма виражається в участі
громадян в управлінні своїм громадським життям на місцевому рівні.
Громадський контроль через громадську участь є поширеною формою
громадського контролю, наприклад, в Канаді (зокрема, у штаті Саскачеван,
муніципальне законодавство якого містить ряд вимог до муніципалітетів, що
стосуються їхньої підзвітності перед громадськістю та залучення громадян до
процесів ухвалення рішень). В цілому обов’язкові громадські слухання на
муніципальному рівні з питань планування розвитку дуже поширені в Канаді. Крім
того, всі муніципалітети мають проводити відкриті для громадськості засідання, а
звіти та накази, підписані комітетом не мають чинності, якщо їх не було ухвалено на
відкритому засіданні ради. Громадські слухання носять форму діалогу з
громадянами, а роль представників громадян та їх груп можуть виконувати треті
особи [Матеріали Канадсько-Українського проекту законодавчої та міжурядової
співпраці. Модуль – «Забезпечення участі громадян у прийнятті рішень органами
влади в Україні», 25 вересня 2003. – 180 с. – С. 86–87].
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Поширеною формою громадського контролю, що широко використовується в
країнах Європейського Союзу, є інститут омбудсмена (уповноваженого із захисту
прав людини), який застосовується у найрізноманітніших сферах (від захисту прав
дітей, людей похилого віку, осіб з особливими потребами до захисту прав
ув’язнених за кримінальними та політичними чинниками).
Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи постановою № 61(1999)
[205], враховуючи постійно зростаючу складність адміністративних систем та
завантаженість адміністративних судів в ЄС, підтримав ініціативу створення бюро
уповноваженого з прав людини та запровадження посад місцевих і регіональних
омбудсменів. Їх діяльність на місцевому рівні регламентована в статутах територій
або в окремому положенні, що є додатком до цих статутів, а на центральному рівні –
в Конституції або окремому Законі (в залежності від країни).
Так, наприклад, в Республіці Італія функціонує Служба цивільного
захисника, головною метою якої є забезпечення неупередженості, справедливості
та прозорості в діяльності комун та провінцій. Цивільний захисник комуни як
правило обирається шляхом прямого народного волевиявлення строком на 5 років
без права переобрання на повторний термін. Йому гарантується повна незалежність
від комунальної адміністрації та окремих радників. Право запиту до Цивільного
захисника має кожен мешканець місцевої одиниці, а також публічні та приватні
структури.

У

випадку

встановлення

фактів

порушення

закону,

скоєння

протиправних дій посадовими особами, Цивільний захисник повідомляє про це
судову владу, якщо ж мова йде про факти бездіяльності, то Цивільний захисник
повідомляє про це комунальні компетентні органи, які зобов'язані вжити
дисциплінарних заходів до відповідальних осіб. Крім того, Цивільний захисник має
право на адресу комунальних органів відправляти свої доповіді-зауваження та
висловлювати думку щодо покращення діяльності комунальних служб. Однією з
головних функцій Цивільного захисника є контрольна функція за комунальними
рішеннями [118].
Запровадження інституту місцевих уповноважених з прав людини в
Європейському Союзі дозволило уникнути довготривалих та дорогих судових
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процедур, скоротити їхню кількість, а також покращити захист прав людей в різних
сферах суспільної життєдіяльності.
В США модель спеціалізованого уповноваженого з прав людини (омбудсмена)
на регіональному рівні від початку використовувалася в комерційних фірмах, проте
поступово набула широкого застосування в системі публічного управління
(наприклад, існують адвокатські омбудсмени, омбудсмени з захисту прав людей
похилого віку, омбудсмени по нагляду за виправними установами тощо). В Канаді
існує посада уповноваженого з питань інформації, який здійснює контроль за
дотриманням основних вимог законодавства про доступ до інформації, а також
уповноваженого з офіційних мов, який контролює використання двох офіційних мов
Канади та здійснює нагляд за федеральними урядовими інститутами щодо їх
зобов’язань стосовно застосування офіційних мов [127].
Достатньо поширеною формою громадського контролю в західних країнах є
звернення громадян до органів державної влади та місцевого самоврядування.
Контрольна функція даних звернень полягає у тому, що громадяни, крім
інформування про відсутність вирішення тієї чи іншої проблеми, або невиконання
чи неналежне виконання органами влади різноманітних функцій, які на них
покладені, вимагають вирішити озвучені проблеми та вжити відповідних заходів
щодо оптимізації роботи органів державної влади та місцевого самоврядування. При
цьому звернення громадян відбуваються у режимі зворотної комунікації, тобто
відповідь на них є обов’язковою, до того ж вона повинна бути аргументованою, з
зазначенням терміну виконання, переліком заходів тощо. Щоправда, слід
відзначити, що в конституціях деяких європейських держав чітко вказано, що з колективними зверненнями можуть звертатися лише «законно створені організації»
(«визнані законом корпорації та об’єднання») або їх «установчі органи» (наприклад,
ст. 11 Основного закону Австрії, ст. 28 Конституції Бельгії, ст. 27 Конституції
Люксембургу, ст. 47 Конституції Румунії), тобто громадяни повинні бути членами
неурядових організацій, щоб мати можливість звертатися з запитами до органів
державної влади [256]. Разом з тим, неурядові організації мають більше
можливостей для організації відповідних звернень, а також контролю за діяльністю
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влади – передусім в силу своєї чисельності, організованості, можливості
об’єднуватися з іншими організаціями «третього сектору» тощо.
Однією з найбільш поширених та одночасно найбільш ефективних форм
громадського контролю в зарубіжних країнах є функціонування громадських рад,
передусім – на рівні місцевого самоврядування. Зокрема, громадські ради з розробки
бюджету створено в таких містах, як Сен-Дені (Франція), Барселона (Іспанія),
Торонто (Канада), Брюссель (Бельгія). Всі вони організовані за принципом мішаної
системи, тобто частина членів ради обирається на загальних зборах, обов'язково є
декілька представників від муніципалітету та по одному представникові від кожної
громадської організації міста. Таким чином, при формуванні бюджету міста за
допомогою таких громадських рад максимально враховуються, по-перше, інтереси
основних груп населення, по-друге, пріоритетне значення надається дійсно
важливим для функціонування міста соціально-економічним та гуманітарним
проектам [135].
Як правило, громадські ради виконують функції громадської експертизи та
громадського контролю діяльності органів влади у певних сферах суспільного
розвитку. Так, прикладом громадської ради, яка здійснює громадську експертизу, є
Рада штату Техас з відхилення у розвитку дітей і дорослих. Громадськими радами з
контрольними повноваженнями є Наглядові комітети Болівії, які здійснюють
контроль використання муніципальних ресурсів.
У свою чергу в США при більшості структур місцевого самоврядування
існують комісії з планування (постійно діючі дорадчі комітети). До їх складу
входять члени міського законодавчого органу (іноді – навіть мер міста), але основна
роль належить представникам громадськості від державних установ, екологічних,
фінансових та освітніх організацій, комітетів з питань нерухомості тощо, яких
завжди більше, ніж представників міської влади. До основних завдань комісій з
планування належить розгляд пропозицій щодо поліпшення стану міського
господарства, за результати якого надаються рекомендації меру міста та міському
законодавчому органу щодо запропонованих до здійснення проектів розвитку міста,
а також контроль над реалізацією вже затверджених політики та програм
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(наприклад, з метою попередження фінансових зловживань, відхилення від
запланованих та затверджених планів, графіків тощо). При цьому зустрічі та збори,
які проводить комісія, є відкритими для громадян, які мають право не лише бути
присутніми на них, але й висловлювати свою думку. Як правило, у роботі зборів
комісії з планування беруть участь особи, безпосередньо зацікавлені в реалізації
проекту (спонсори, розробники проекту, виконавці), а також громадяни, інтереси
яких можуть бути порушені під час його виконання. Показово, що зазначеним
категоріям громадян розсилаються спеціальні запрошення для участі в обговоренні
[213]. Для спонсорів, розробників проекту, виконавців подібні зустрічі на першому
етапі реалізації з громадянами надзвичайно вигідні, оскільки дозволяють
мінімізувати негативні наслідки від можливого громадського спротиву з боку тих чи
інших категорій громадян, інтереси яких можуть бути порушені під час реалізації
зазначених проектів та програм.
Значного поширення у зарубіжних країнах набула така активна форма
громадського контролю як громадські розслідування. Слід зазначити, що в
англомовних джерелах громадське розслідування має сталу назву «public inquiry»,
тобто дослівно – публічне розслідування. Публічне розслідування (public inquiry) –
це передусім офіційна перевірка подій або дій, що проводиться за розпорядженням
уряду (цей підхід найбільш характерний для США та країн Співдружності –
Австралії, Канади та Об’єднаного Королівства), але при цьому усі докази чи
свідчення, надані в ході такого розслідування, відразу стають відкритими для
громадськості [46, с. 5].
Публічні розслідування в основному проводяться у зв’язку із резонансними
інцидентами, які мають надзвичайне значення для населення, особливо для тих
громадян, хто постраждав в результаті таких інцидентів. Тому досить часто публічні
розслідування проводяться у зв’язку із випадками чисельних жертв, що сталися під
час футбольних матчів, катастроф на транспорті чи внаслідок злочинів.
Розслідування, як правило, проводяться для того, щоб встановити, чому не
спрацювали захисні структури чи механізми, а також для відновлення довіри
населення до держави. У Великій Британії, починаючи з 1990 р. було проведено
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приблизно 40 масштабних розслідувань в таких сферах, як охорона здоров’я,
транспорт та охорона громадського порядку [46, с. 6]. В цілому ж інститут
публічних розслідувань у Великій Британії має тривалу історію, починаючи з
прийняття у 1921 р. Закону про трибунали (Tribunals of Inquiry Act). Найбільш
частими причинами розслідувань були факти політичної корупції, поліцейської
жорстокості, а також природні чи техногенні катастрофи.
Разом з цим, в практиці зарубіжних країн існують такі форми громадського
контролю як

«громадянське розслідування» (citizens inquiry) та «неурядове

розслідування» (non-government inquiry), якими позначаються розслідування, що
ініціюються та проводяться виключно громадськими активістами.
Наприклад, показовим прикладом ініціатив неурядових організацій є
розслідування, здійснене у 2004 році британським проектом «POWER» («Влада»).
До проекту увійшли пересічні громадяни з різними політичними поглядами, проте
більшість учасників не мала чітко виражених симпатій до жодної з політичних сил.
Метою розслідувань «POWER» було вивчення можливостей щодо більшого
залучення громадян до участі у політичному житті Британії, а також розробка
рекомендацій громадянському суспільству з цього приводу. Результати такого
розслідування були викладені у фінальному звіті 2006 року «Влада людям».
Безперечною перевагою звіту є не стільки проведення масштабного дослідження,
скільки широке використання доказів та свідчень, наданих простими громадянами
[46, с. 7].
В США один з найперших прикладів громадянських розслідувань пов'язаний з
діяльністю Громадянської комісії з розслідування американських військових
злочинів у Індокитаї. Означена Комісія була сформована у 1969 році Тодом
Енсайном та Джеремі Ріфкін за підтримкою Фонду імені Бертрана Рассела у НьюЙорку [46, с. 9].
Поряд з публічними розслідуваннями ефективною формою громадського
контролю в країнах «західної демократії» є журналістські розслідування. Головна
мета журналістських розслідувань – звернути увагу суспільства, органів державної
влади та посадових осіб на порушення прав і свобод людини, на негативні соціальні,
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економічні, політичні, культурні, екологічні та інші події, що мають значне
суспільне та державне значення. В США журналістські розслідування передусім
корупції у федеральних законодавчих органах та вищих державних установах країни
на початку ХХ століття переросли в потужний рух, що одержав назву «макрейкери»
– «ті, що розгрібають бруд». Багато в чому завдяки саме журналістським
розслідуванням Конгрес США у 1907 році був змушений прийняти перший в історії
країни федеральний закон про порядок фінансування виборчих кампаній, який
забороняв приймати участь у виборчому процесі національним банкам та
корпораціям [230, с. 207]. Показавши свою високу результативність, журналістські
розслідування переросли у загальноприйняту та поширену практику ЗМІ. В
результаті в США було створено співдружність журналістів, які спеціалізуються на
журналістських розслідуваннях (IRE).
В країнах Західної Європи особливо значну роль відіграють журналістські
розслідування у Великій Британії та Італії. В останній наприкінці 1980-х – початку
1990-х років саме завдяки журналістським розслідуванням стало можливим успішне
проведення операції «Чисті руки».
З кінця 70-х років XX століття у деяких країнах Західної Європи громадський
контроль почав активно здійснюватися у формі наукової експертизи та досліджень
(деякі дослідники називають дану форму громадського контролю соціальним
аудитом). При його здійсненні, як правило, використовуються кошти наукових
фондів, спонсорів і цільові пожертви з боку організацій, які зацікавлені у проведенні
відповідних наукових експертиз та досліджень. Наприклад, у Швеції соціальний
аудит, по-перше, повинен базуватися на солідних наукових дослідженнях, ясній
теоретичній базі та систематичному збору емпіричних матеріалів. По-друге,
результати соціального аудиту повинні бути доступні для широкої аудиторії,
передусім для засобів масової інформації, а також політиків і державних діячів.
Дослідницькі колективи, які здійснюють соціальний аудит, складаються не менш
ніж з 4-5 вчених гуманітарного профілю: політологів, юристів, економістів та
соціологів. Поряд зі шведськими вченими до складу дослідницьких колективів іноді
включають вчених з Норвегії, Данії, Фінляндії та Німеччині. Склад виконавців
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соціального аудиту формує шведська організація «Центр економічних і політичних
досліджень» (SNS) [10, с. 37]. Фінансування таких досліджень здійснюється, як
правило, через наукові фонди. В цілому за 1995 – 2005 роки соціальний аудит у
Швеції було проведено щодо всього суспільного, політичного та правового розвитку
країни. При цьому позитивну оцінку експертів одержали розвиток громадянського
суспільства, свобода слова, функціонування системи освіти, верховенство права,
механізми прийняття політичних рішень [10, с. 38].
Окремою та відносно новою формою громадського контролю є громадський
контроль за внутрішньою і зовнішньою безпекою. Це пов’язано з тим, що в країнах
розвинутої

демократії

система

національної

безпеки

обов’язково

включає

громадські структури, які є повноправними елементами системи національної
безпеки в рамках механізмів демократії участі. Зокрема, в США діє близько 1500
незалежних недержавних центрів і аналітичних структур, які, з одного боку,
співпрацюють з Радою національної
інститутами, з іншого

боку –

безпеки

США, іншими

здійснюють контроль за

державними

підготовкою та

впровадженням політик і програм у сфері національної безпеки та оборони [123].
Нарешті, необхідно згадати про таку форму прямого громадського контролю
над діяльністю судових та правоохоронних органів як суд присяжних. Суть
громадського контролю полягає у тому, що в карному процесі, де переважно
використовується

цей

інститут,

присяжні

повинні

визначити,

чи

винен

обвинувачений у висунутих проти нього звинуваченнях, якого покарання він
заслуговує тощо. Залежно від вердикту присяжних суддя призначає покарання
підсудному або виправдує його, хоча часом може й оскаржити вердикт у суді вищої
інстанції. Найбільш поширений суд присяжних у США.
Участь громадян у роботі суду присяжних – це пряма форма громадського
контролю, причому як над діяльністю судової влади, правоохоронної системи, так і
над процесом встановлення правопорядку в суспільстві. Все це сприяє, по-перше,
зміцненню громадської правосвідомості, по-друге, формуванню в громадян почуття
співучасті в державному управлінні, по-третє, формуванню довіри суспільства до
влади.

58

Слід зазначити, що громадський контроль в країнах Західної Європи та США,
попри

наявність

розвинутих

демократичних

традицій

державотворення

та

комунікації влади та громадськості, часто стикається з низкою перешкод під час
своєї реалізації.
По-перше, він може зустрічати протидію з боку влади, причому ця протидія
може носити як явний, так і прихований характер. Останній варіант є більш
поширеним, що значною мірою пов’язано з тим, що самі громадяни або організації,
які представляють їх інтереси, не готові к дієвій громадській участі, погано
мотивовані по відношенню до громадських проблем, скептично або апатично
налаштовані до участі у прийнятті державно-управлінських рішень та, відповідно,
контролі за їх виконанням. Виходячи з цього, влада не потребує надзусиль, аби
нівелювати ефективність громадського контролю за своєю діяльністю.
По-друге, на думку американської дослідниці Ш. Арнстайн, в останні роки в
демократичних країнах поряд з реальними та дієвими формами громадської участі
(у тому числі й громадського контролю) все частіше застосовуються символічні та
ілюзорні форми залучення громадян до вирішення важливих соціальних проблем
[11, с. 29]. Наприклад, влада під виглядом громадського контролю залучає громадян
в різноманітні консультативно-дорадчі органи, які у дійсності не мають реальних
повноважень та можливості впливати на рішення органів державної влади. Таким
чином, їх робота в основному зводиться до обговорення та дискусії, причому на
основі тієї фрагментарної інформації, яку надають органи державної влади.
Паралельно з цим влада проводить «профілактичну» роботу з цільовими групами
незадоволених громадян (або навіть окремими громадянами, які відзначають
найбільшою активністю у сфері контролю над діяльністю органів державної влади),
намагаючись не стільки вирішити наявні проблеми, скільки зняти незадоволення,
усунути безпосередній привід виникнення тієї чи іншої конфліктної ситуації.
На пострадянському просторі ситуація з застосуванням різноманітних форм
громадського контролю державної влади характеризується фактично однаковим
комплексом проблем та перспектив, які притаманні відповідній вітчизняній
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практиці. Разом з тим, корисним для України може бути досвід Російської Федерації
та Казахстану.
В

Російській

Федерації

1

липня

2005

року

було

створено

загальнонаціональний орган громадського контролю – Громадську палату, головне
завдання якої полягає у взаємодії громадян Російської Федерації з федеральними
органами державної влади, органами державної влади суб'єктів Російської Федерації
та органами місцевого самоврядування з метою проведення громадської експертизи
проектів федеральних законів і проектів законів суб'єктів Російської Федерації, а
також проектів нормативно-правових актів органів виконавчої влади Російської
Федерації і проектів правових актів органів місцевого самоврядування; здійснення
громадського контролю за діяльністю вказаних органів. Рішення Громадської
палати ухвалюються у формі висновків, пропозицій і звернень та носять
рекомендаційний характер, а висновки за наслідками експертизи проектів
нормативно-правових актів підлягають обов'язковому розгляду на пленарних
засіданнях відповідних колегіальних органів державної влади та органів місцевого
самоврядування. Разом з тим, від початку своєї роботи Громадська палати
зіткнулася з низкою проблем, які заважають її ефективному функціонуванню.
По-перше, третина членів Громадської палати затверджується президентом
Російської Федерації (ще третина представляє загальноросійські громадські
об'єднання, а третина – міжрегіональні та регіональні громадські об'єднання),
відповідно влада має від початку, по суті, можливість блокування будь-якого
невигідного для неї рішення (шляхом затягування його прийняття тощо).
По-друге, головною метою діяльності Громадської палати було визначено
здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади і органів
місцевого самоврядування, проте конкретні форми та методи його здійснення не
були прописані у Федеральному законі Російської Федерації про Громадську палату
[112].
У свою чергу в Казахстані у березні 2006 року була створена Державна комісія
з розробки та конкретизації програми демократичних реформ у Республіці
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Казахстан, в роботі якої приймали участь представники політичних партій та
громадських об'єднань [242].
В рамках публічних звітів акімів всіх рівнів перед населенням у країні почала
розвиватися така форма громадського контролю як комітети суспільної довіри
акімам. Досвід роботи цього комітету можна розглядати як один з продуктивних
модельних

механізмів

контролю

інститутів

громадянського

суспільства

за

діяльністю органів державної влади.
Висновки до розділу 1
Аналіз теоретико-методологічних підходів щодо сутності громадського
контролю дозволив автору обґрунтувати припущення, що при визначеннях поняття
"громадський контроль" дослідники виходять із різних критеріїв саме при
інтерпретації категорії "громадський", яка позначає не тільки суб'єкт контролю, але
й виступає ідентифікатором досліджуваного явища в розмаїтті інших форм
контрольної діяльності в надрах суспільства.
З метою подолання суперечностей в ідентифікації поняття "громадський" із
суб'єктами громадського контролю, перелік яких у фаховій літературі, не
вирізняється одноманітністю, автор пропонує узагальнююче та уточнююче
визначення

поняття

"суб'єкти

громадського

контролю":

це

колективні

та

індивідуальні ініціатори заходів із перевірки та попередження у межах чинного
законодавства

відхилень

від

дотримання

належного

виконання

об'єктами

громадського контролю покладених на них суспільних та державних функцій, котрі
не входять до складу органів публічної влади, не мають владних повноважень, не є
їх структурною частиною і жодним чином їм не підпорядковуються.
Проаналізувавши

основні

характерні

особливості

тлумачення

поняття

громадського контролю в науковій літературі, його суб'єкт-об'єктну складову та
мету, враховуючи відсутність на сьогоднішній день серед науковців єдиного
підходу щодо визначення цього поняття, автор пропонує визначити громадський
контроль як один із інструментів підвищення ефективності роботи системи публічного
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управління, оскільки являє собою комплекс заходів, що мають характер
спостереження, експертизи, перевірки, та попередження, застосованих з боку
індивідуальних та колективних виразників суспільних інтересів у ході взаємодії із
органами державної влади та місцевого самоврядування з метою виявлення,
припинення та недопущення порушення прав, свобод і законних інтересів громадян.
Під елементами громадського контролю, на думку автора дослідження, слід
розуміти прямі та непрямі засоби (або форми) громадського контролю, функції
громадського контролю, принципи здійснення, основні інститути, на яких
покладено виконання відповідних функцій, а також основні методи здійснення
громадського контролю. При цьому засоби громадського контролю, по-перше,
представляють собою дію чи систему дій, що використовуються громадянами під
час здійснення свого контролю над діяльністю органів державної влади та місцевого
самоврядування, по-друге, у процесі своєї реалізації приймають різноманітні форми.
Громадський контроль державної влади в демократичних країнах світу
необхідно розглядати в контексті не стільки державного управління, скільки
системи публічної політики та управління, яка почала активно формуватися з кінця
80-х років ХХ століття. Остання обов’язково передбачає громадську участь у
творенні політики (передусім на регіональному та місцевому рівні), а саме
врахування інтересів суспільства, зворотній зв'язок на дії влади, тиск знизу тощо.
Роль громадського контролю у зазначених процесах є визначальною.
Аналіз світового досвіду громадського контролю свідчить, що існують
різноманітні форми його здійснення – починаючи від доступу громадян до
інформації про діяльність органів державної та місцевої влади, журналістських та
публічних розслідувань, індивідуальних або колективних звернень громадян в
органи влади до безпосередньої участі громадян в управлінні справами суспільства
через органи місцевого самоврядування, публічні слухання, науково-дослідну
роботу та експертизи, що формують суспільну думку та впливають на правлячу
еліту.
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РОЗДІЛ 2
ЗДІЙСНЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В
УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ
2.1. Аналіз сучасного функціонального поля здійснення громадського
контролю в системі державного управління в Україні
Аксіоматичним твердженням є те, що громадський контроль як форма участі
громадськості

у

виробленні

та

реалізації

державної

політики

передбачає

забезпечення зворотного зв'язку державних і недержавних виробників політики,
виявлення наявних чи потенційних суперечностей, що потребують розв'язання або
втручання [114, с. 22]. В свою чергу сама громадська участь у діяльності органів
влади може вважатися ефективною лише тоді, коли озвучені громадянами проблеми
починають розв'язуватися за їхньої участі у процесі прийняття державноуправлінських рішень. Основними умовами для цього є готовність органів влади до
відповідної взаємодії з громадянами та наявність в суспільстві потужних та
активних інститутів громадянського суспільства, що артикулюють інтереси
останніх. Такий зв'язок дозволяє зробити очевидне припущення, що рівень
громадського контролю в країні знаходиться у прямій залежності, по-перше, від
стану та розвитку громадянського суспільства, а, по-друге, від рівня мотивації
органів державної влади (і місцевої влади) до взаємодії з ІГС. Отже, у даній частині
дослідження доцільним є перевірити вказану гіпотезу та визначити перспективні
напрями оптимізації взаємодії органів державної влади та громадськості, що
необхідні для успішного здійснення громадського контролю в Україні.
Чимало дослідників [47; 157; 215; 201; 225; 226; 50], що вивчають сучасний
стан

розвитку

громадянського

суспільства

в

Україні,

вказують

на

його

нерозвиненість та в цілому низький рівень ініціативності його інститутів за весь
період її незалежності за виключенням сплеску соціальної активності широких кіл
українського суспільства, що мала місце у кін. 2013 – 2014 рр. під час “Революції
Гідності”, а також протягом перших років війни на Сході країни, спровокованою
військовою агресією Російської Федерації. Основними проявами такої активності
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стали доброчинність, благодійність і волонтерський рух. Це підтверджується
низкою соціологічних досліджень.
За даними рейтингів впливових міжнародних організацій, показники розвитку
громадянського суспільства в Україні в останні шість років, позначені вище
вказаними подіями революційного і військового характеру, демонструють незначну
позитивну динаміку. Зокрема, за рейтингом (визначається у межах дослідження
Індексу сталості неурядових організацій) Агентства США з міжнародного розвитку
(USAID CSO sustainability Index) стан розвитку громадянського суспільства в Україні
у 2015 – 2019 рр. оцінено у 3,2 бали (за шкалою від 1 до 7, де поріг консолідації
складає 3 бали), що більше на 0,2 бали порівняно із 2010 – 2014 роками. За загальною
оцінкою експертів Агентства, громадянське суспільство України характеризується як
перехідне та неконсолідоване [263], тобто є таким, що не дотягує до рівня розвинених
демократичних країн, при цьому маючи ризик повернення до менш розвиненого стану.
За результатами дослідження Nations in Transit міжнародної неурядової
організації Freedom House, яка використовує бази даних Світового банку “Світові
показники розвитку” (де оцінка різних напрямів демократичного розвитку
перехідних країн здійснюється за шкалою від 7 балів – "найкраща", до 1 бала –
"найгірша"), оцінка розвитку громадянського суспільства в Україні протягом
останніх чотирьох років демонструє певне погіршення. Якщо 2015 – 2016 рр. цей
показник становив 5,75 [269], то надалі він починає поступово знижуватися (у 2017 р. –
5,50 [270]; у 2018 р. – 5,25 [271]; 2019 – 2020 рр. – 5) [272]. При тому, що по "Рейтингу
демократичного розвитку" в Україні станом на 2021 р. спостерігається позитивна
динаміка – від 3,07 у 2014 р. до 3,39 у 2020 р. "Демократичність управління на рівні
центральної влади" також трохи зросла із 2 балів у 2015 р. до 2,5 у 2020. Рейтинг
"Демократичне управління на рівні місцевих органів влади" внаслідок реформи
децентралізації ще більше зріс протягом шести років – із 2,5 до 3,25 бала.
Наведені вище дані, а також національні соціологічні опитування та наукові
дослідження вказують на наявність певних проблем, пов'язаних з інституційною
спроможністю суб'єктів громадянського суспільства чинити дієвий вплив на
управлінську діяльність органів публічної влади.
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Серед найбільш значущих проблем у цій сфері є незначна фінансова
життєздатність українських ІГС, оскільки обмеженість в коштах є суттєвим
чинником, що стримує їх активність, у тому числі в частині ініціювання та
здійснення громадського контролю. Фінансові негаразди вітчизняних ІГС, на думку
дослідників, пояснюється в першу чергу їх значною залежністю від зовнішнього
фінансування (значним чином це викликано тим, що чинна нормативно-правова база
не містить норм, які б стимулювали здійснення благодійних внесків у розвиток ІГС
з боку місцевих приватних донорів) та мізерним фінансуванням збоку держави, що є
особливо критичним саме для тих організацій громадянського суспільства, які у
своїй

діяльності

застосовують

різні

механізми

громадського

контролю

(правозахисні, моніторингові, експертно-аналітичні організації тощо). Серед причин
відсутності довгострокового державного фінансування далеко не останню роль грає
побоювання посадових осіб органів публічної влади щодо обмеження застосування
різноманітних корупційних схем, які накладаються при активній взаємодії із
суб’єктами громадсько контролю.
За різними підрахунками у структурі річних доходів громадських організацій в
Україні найбільшим джерелом залишаються благодійні внески іноземних донорів (в
середньому до 45% річного бюджету), хоча частка таких організацій є незначною (до
1000) [48, с. 23]. Іншими джерелами фінансування за різними підрахунками (див.: [59;
215, с. 56; 201, с. 9 – 10; 234, с. 30]) є як правило: пожертви від громадян, у тому
числі від бізнес-сектору, які становлять у середньому 15% (отримують 43% ІГС),
гранти від місцевих організацій (їх частка в бюджеті становить близько 7%, але
отримують їх близько 13% ІГС), власна комерційна діяльність, яка становить лише
3% (є джерелом фінансування у 10% громадських організацій) і лише від 3,6% до 7%
їхнього бюджету формується за рахунок фінансування з державного та місцевих
бюджетів. Однак державне фінансування отримують лише 20% ІГС [234, с. 30; 48, с.
23]. Тобто ті громадські об’єднання, які є юридичними особами, що звичайно звужує
коло організацій, діяльність яких пов’язана з вирішенням актуальних для держави
питань [130, с. 347].
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Утім, протягом останніх чотирьох років обсяги державної фінансової
підтримки організацій громадянського суспільства почали зростати. У 2017 р.
частка бюджетних коштів для ІГС досягла 296,8 млн грн. У 2018 р. було виділено з
державного бюджету 368,5 млн грн, до держбюджету в 2019 р. було закладено
майже 887 млн грн. [50, с. 62].
Однак, у цілому структура доходів ІГС України суттєво відрізняється від
структури доходів таких організацій країн ЄС. Зокрема, частка державного
фінансування типової організації громадянського суспільства країн Європейського
Союзу становить аж 40 – 60%. Наприклад, у Чехії частка фінансової підтримки за
рахунок коштів державного та місцевого бюджетів у загальних доходах ІГС
становить 39%, в Угорщині – 27%, а у Польщі – 24%. Частка доходів від продажу
послуг у загальних доходах ІГС, наприклад, у Чехії складає 47%, в Угорщині – 55%,
а у Польщі – 60%. У більшості країн ЄС основним джерелом доходів ІГС є продаж
власних послуг та фінансова підтримка з боку держави (загалом до 85%), а
благодійні внески складають у середньому не більше 20%. Загалом частка ІГС у
ВВП України становить 0,73%. У Чехії цей показник складає 1,3%, у Франції – 4,2%,
Бельгії – 5%, Канаді – 7,9% [107, с. 9 – 10].
З наведених вище матеріалів випливає, що Україна за всіма економічними
показниками розвитку громадянського суспільства зберігає суттєве відставання від
інших пост-комуністичних країн, що стали членами Європейського Союзу.
На фінансову слабкість вітчизняних неурядових організацій вказують також і
зарубіжні експерти. За даними Індексу сталості організацій громадянського
суспільства Агентства США з міжнародного розвитку (USAID CSO sustainability
Index), серед найслабших складників сталості ІГС протягом останніх п’яти рокі
відзначається фінансова життєздатність – у середньому 4,2 бала (за шкалою від 1 до
7, де поріг консолідації складає 3 бали) [263].
Майже весь період незалежності української держави однією з основних
проблем розвитку громадянського суспільства в Україні був низький рівень довіри
населення до ІГС. Згідно із середнім показником за 2001 – 2013 рр. на основі даних
соціологічних

досліджень

Українського

центру

економічних

і

політичних
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досліджень імені Олександра Разумкова близько 28,3 % населення України довіряли
громадським організаціям, при цьому лише 3,2 % населення довіряли повністю, а
25,2 % – скоріше довіряли. Не довіряли громадським організаціям 53,1 % населення,
при цьому 21,5 % не довіряли повністю, а 31,56 – скоріше не довіряли [254].
Однак, попри вище зазначені негативні тенденції в Україні спостерігається
зростання рівня суспільної довіри до ІГС, зокрема, у розрізі використання останніх
як засобу відстоювання своїх інтересів. Зокрема, у соціологічному опитуванні
Інституту соціології НАН України від 2013 року у вказаній сфері громадські
організації, на думку майже 10 % респондентів, вважалися більш ефективними, аніж
звернення до політичних партій (2,1 % респондентів), “тіньових” структур (4,6 %) та
депутатів різних рівнів [237, с. 276]. А протягом наступних 2014 і 2015 років
відбувався небачений рівень зростання довіри населення до цих ІГС.
Так, згідно результатів дослідження, проведеного Українським інститутом
соціальних досліджень ім. О. Яременка та Центром “Соціальний моніторинг” у
грудні 2015 р. у лідери суспільної довіри наряду із Церквою і волонтерами у 2014 –
2015 рр. вперше за всю новітню історію України вийшли громадські організації (у
грудні 2015 р. їм довіряли 61% українців, у той час як частка тих, хто не довіряв
вперше за усі роки спостереження становила менше 30%. Для порівняння,
наприклад, у 2013 р. (станом на вересень) кількість тих, хто довіряв становила лише
38%, а тих, хто не довіряв – 52%. У середньому негативний баланс довіри коливався
від -27 у 2014 р. до -9 у 2006 р. [13, с. 138].
Зростання

довіри

до

громадських

організацій

протягом

перших

постмайданних років підтверджує соціологічне опитування, проведене Центром
Разумкова з 21 по 26 квітня 2017 р. Однак результати цього дослідження
демонструють лише незначну позитивну динаміку. Порівняно з 2013 р. у 2017 р.
кількість громадян, які довіряють ГО (повністю та скоріше) збільшилася на 4,1%
(43,6% проти 39,5%), а кількість тих, хто не довіряє ГО (повністю та скоріше)
зменшилася на 4,2% (45,5% і 41,3% відповідно) [233].
У наступні роки моніторинги громадської думки спостерігають зворотну
динаміку рівня довіри до ГО.
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Так, станом на кін. 2020 р. (жовтень–листопад), згідно соціологічного
опитування Центру Разумкова, співвідношення тих, хто довіряє і тих хто не довіряє
фактично зрівнялося і становить 42,7% і 42, 4% відповідно [150].
Про аналогічну динаміку свідчить власна оцінка членів громадського сектору
щодо свого впливу на справи в державі і суспільстві. Згідно з опитування Фонду
«Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва від 14–17 лют. 2019 р., представники
громадянських організацій констатували різке зростання впливовості організованого
громадського суспільства одразу після Революції Гідності – із 2,2 бала (за 5-бальною
шкалою) до 4 балів. проте визнавали, що надалі вона поступово зменшувалася до 3,2
бала станом на 2019 р. [255].
Зафіксована у цих дослідженнях негативна динаміка, очевидно, є свідченням
зміни пріоритетів значної частини українців у бік питань, пов’язаних із виживанням
в умовах стрімкого погіршення соціально-економічного становища в Україні та
тотального розчарування в суспільних інститутах (про низький рівень довіри до
більшості таких інститутів, за виключенням хіба що Церкви, волонтерських
організацій і Збройних сил України демонструють практично всі соціологічні
моніторинги), які не можуть якісним чином (згадаємо ще раз рівень фінансування
ІГС та інші чинники) вплинути на ситуацію в країні.
Таким чином, можна стверджувати, що протягом останніх чотирьох років,
незважаючи на сплеск соціальної активності українців, пік якої припадав на 2014 –
2015 рр., загальна картина щодо рівня довіри до ГО станом кінець 2020 р.
кардинальним чином не змінилася. В означені роки можна було спостерігати
тимчасово позитивну динамікою росту довіри до неурядових організацій, яку у 2017
– 2020 рр. знову змінила тенденція спаду, що у цілому не дозволяє зробити висновок
про стабільну динаміку такого зростання. У цьому середній показник довіри до
громадянського суспільства в Україні продовжує бути нижчим, ніж, наприклад, у
Грузії (45,6 %), не говорячи вже про східноєвропейські країни-члени ЄС [201, с. 12].
Наслідком невисокої довіри суспільства до ІГС є низький рівень залучення
громадян до їхньої діяльності.
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Так, за даними загальнонаціонального репрезентативного дослідження,
проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з
Київським міжнародним інститутом соціології з 8 по 20 серпня 2019 року, у 2019 р.
порівняно з 2013 роком, членство громадян у громадських організаціях та
об’єднаннях фактично не зросло: у 2019 р. не належали до жодної з організацій,
об’єднань чи партій 90% громадян, у 2013 р. таких було 85,5%. Основною причиною
своєї неучасті у діяльності громадських організацій у 2019 році громадяни
вказували на відсутність зацікавленості у подібній діяльності: це зазначили 38,5%,
що значно перевищує показник 2018 р. (22%) та 2013 р. (23%) [49].
Про такий характер громадської активності населення в України свідчать і
ступінь готовності громадян брати участь у різних її формах, у тому числі у
громадському контролі. У березні 2020 р. кожен третій українець (32,8%) зазначав,
що з певною регулярністю бере участь у житті своєї громади, однак лише 7,5%
громадян декларували активну участь у громадській діяльності (станом на жовтень
2019 р. Це практично рівень 2013 року (8%) [49; 244]. Респонденти повідомляли, що
в основному залучені до роботи громадських комітетів (8,1%), участі у громадських
слуханнях (6,4%) та мирних зібраннях (4,4%), готові подавати скарги стосовно
інфраструктурних питань (5,2%) та ініціювати чи підписувати електронні петиції
(4,2%). У той же час у сфокусованій на громадському контролі діяльності, зокрема у
сфері протидії корупції, звичайні громадяни схильні демонструвати найменшу
активність: тільки 1,5% опитаних повідомляли про випадки корупції в прокуратуру
чи поліцію; 1,1% відкрито повідомляли про корупцію у ЗМІ. А долучатися до
відповідної діяльності громадських організацій у 2019 р. виявилось готовими тільки
16,9% респондентів [244]. Порівняно із попередніми роками в останні два роки
знизилось і ставлення громадян до контролюючої діяльності ГО. Якщо у травні 2018
р. 55 % опитаних вважали контроль за діяльністю влади такою ж значущою місією
громадських організацій, як і соціальний захист уразливих соціальних груп (57 %),
то вже на станом на жовтень 2019 р. завдання контролю за діями влади віднесли до
пріоритетів діяльності громадських організацій на 17 % менше громадян (38%) [49].
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Отже, як бачимо, бажання громадян приймати участь у громадській діяльності
не обов’язково досягає рівня практичної готовності це робити. Судячи із вивчення
громадської думки, реальні зміни у готовності населення брати участь у різних
формах громадської активності станом на сьогоднішній день виявилися досить
незначними.
Парадоксально, але реально невисокий рівень готовності до громадської
активності в українському суспільстві фіксується на тлі, у цілому, високих запитів
щодо соціальних змін в Україні.
Так, за даними дослідження протягом останніх п’яти років, українці мають
незмінні пріоритетні вимоги щодо оновлення влади на всіх рівнях шляхом
проведення антикорупційної реформи (станом на 2020 р. – 59%, у 2016 р. було
55,7%) та люстрації (28%, 2016 року – 20,1%). За рівнем значущості значно зріс
попит на реформу сфери охорони здоров’я (54%, 2016 року – 29,1%), пенсійну
реформа та реформу системи соціального захисту (46%, 2016 року – 39,9%),
реформа органів правопорядку (37%, щоправда у 2016 очікування були дещо
вищими – 40,1%), реформа армії, зміцнення обороноздатності (23%, 2016 року –
24%) [223; 222].
При цьому, ще до Революції Гідності більшість громадян України виступала
за підвищення рівня підзвітності влади суспільству та необхідності посилення
контролю громадськості над її діями. Такі настрої, зокрема чітко зафіксовані
соціологічним опитуванням Центру Разумкова ще у далекому 2008 р. Зокрема, 23,3
% опитаних вважали, що всі без винятку дії влади повинні бути підконтрольні
суспільству, 35,0 % – всі, крім тих, що стосуються сфери безпеки і становлять
державну таємницю, 19,6 % – лише ті дії, які безпосередньо торкаються інтересів
громадян (або окремих груп громадян), 5,9 % – лише в окремих випадках, і лише 2,8
% висловлювались за те, що останні не повинні бути підконтрольними [262]. Не
викликає сумніву, що на тлі високих суспільних запитів стосовно системних реформ
в країні, у нинішній час кількість громадян, що висловлюються за підконтрольність
роботи органів публічної влади громадськості тільки зросла б.
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Таким чином, в українському суспільстві незважаючи на певні позитивні зміни
у пост-майданному періоді історії України продовжує зберігатися небезпечна
суспільна пасивність стосовно захисту громадянами своїх прав та інтересів на тлі
виразних запитів населення щодо соціальних змін і необхідності контролю дій
органів влади. Така тенденція має безпосередній прояв у ступені впливу ІГС,
насамперед громадських організацій, на вироблення та реалізацію державної
політики, та контролюю її суб’єктів, який не можна оцінювати як високий, що
підтверджується соціологічними дослідженнями.
Одним із чинників низької спроможності ГО виступати у ролі учасників
вироблення політики і як наслідок громадського контролю є наявна структура
українських громадських об'єднань за спрямуванням і видами діяльності. В
структурі зареєстрованих громадських об'єднань бракує організацій (становлять
незначний сегмент), які є потенційними суб'єктами відповідного виду громадської
активності.
Так, у 2014 р. (останній рік, коли Держстат вів подібну статистику) найбільша
питома вага ГО України (близько 17,6%) припадала на оздоровчі та фізкультурноспортивні об’єднання. Об’єднання професійної спрямованості та молодіжні
організації складали відповідно 10,3 % та 7,8 % від загальної кількості громадських
організацій, об’єднання ветеранів та інвалідів – 5,8 %, освітні та культурно-виховні
організації – 6,3 %. У той же час частка тих організації, які можуть бути
ідентифіковані,

як

ті,

напрями

діяльності

яких

передбачають

здійснення

відповідного контролю державно-управлінської роботи органів влади, була дуже
незначною (зокрема, частка організацій з охорони природи становила 3,1%) [58, с. 78].
Разом із тим, дослідники фіксують, що впродовж останніх п’яти років у
структурі громадських організацій за спрямування та видами їхньої діяльності
відбулись суттєві зміни. Фахівці відзначають, що сьогодні активністю вирізняються
[51, с. 42-43]:
−

волонтерські та благодійні організації (хоча й у значно менших обсягах,

ніж у 2014–2015 рр.), а також більшість правозахисних організацій і рухів,
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орієнтовані здебільшого на надання допомоги українським військовим та
цивільному населенню у зоні проведення ООС;
−

організації (асоціації) учасників і ветеранів АТО, значний сегмент

діяльності яких спрямований на їхню адаптацію та інтеграцію в місцевих громадах,
їхню медико-психологічну реабілітацію, вирішення соціально-побутових проблем,
правовий захист громадян цих категорій тощо;
−

офіційно зареєстровані громадські організації та неінституалізовані

громадські ініціативи, самоорганізовані групи (рухи) соціально активних громадян,
ситуаційно об’єднаних для вирішення соціально значущих (тих, які набули
широкого резонансу в суспільстві) питань: виступи проти незаконної забудови,
боротьба з корупцією в органах влади, захист довкілля та ін.
За підрахунками експертів Творчого центру ТЦК, станом на 2019 р. переважна
більшість активно діючих організацій громадянського суспільства (72%) надавали
послуги (у 2013 р. таких було 64%). При цьому більшість із них (63%) надавали
навчальні та консультаційні послуги; 56% були залучені до надання інформаційних
послуг, а 22% надавали юридичні послуги та 19% організацій – психологічні
послуги. Трохи менше ОГС (64 %) були зосереджені на представленні інтересів та
відстоюванні прав (у 2013 р. – 70 %), а 36 % учасників опитування (у 2013 р. –38 %)
повідомили, що поєднують обидва види діяльності [235, с. 65].
Разом із тим по індексу спроможності українських ОГС представляти інтереси
та захищати права, що розраховується у вище вказаному дослідженні, впродовж
періоду 2004 - 2017 рр. не спостерігалося суттєвих змін, залишаючись на
середньому рівні, хоча фіксується тенденція його зростання від 3.06 у 2004 році до
3.21 у 2017 р. При цьому достатньо показовими є дані по методам взаємодії ОГС із
органами влади різного рівня у процесу представництва інтересів [235, с. 91].
Концентрація уваги переважної більшості українських неурядових організацій
на наданні різного роду послуг населенню пояснюється різного роду перешкодами,
що виникають під час взаємодії ІГС і владних структур.
Згідно з дослідженням стану та динаміки розвитку неурядових організацій
України в 2002 – 2018 роки, проведеним Творчим центром ТЦК у 2018 р.,
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головними перешкодами у взаємодії із органами влади опитані представники
організацій громадянського суспільства назвали: нерозуміння корисності такої
співпраці з боку владних структур, недостатню інформованість органів влади про
діяльність неурядових організацій та їх небажання співпрацювати з останніми.
Аналіз динаміки зазначених показників протягом вказаних років, проведений
Творчим центром ТЦК, дозволяє говорити про стабільне небажання владних
структур співпрацювати з ІГС. Зокрема, найбільша кількість опитаних громадських
організацій називає такі причини недостатньої співпраці між органами публічної
влади та ГО на загальнонаціональному рівні: нерозуміння корисності такої співпраці
з боку держави (53% в 2017 році, 67% у 2013 році та 63% у 2011 році); недостатня
інформованість органів влади про діяльність ГО (28% в 2017 році, 40% у 2014 році
та 48% у 2011 році); небажання співпрацювати з боку владних структур (2017 рік –
36%, 2013 рік – 45%)); недостатній професіоналізм ГО (24% в 2017 році, 29% у 2014
році, 38% в 2010 році, 38% у 2005 році); нерозуміння корисності такої співпраці з
боку ГО (19% у 2017 р. і 11% - у 2013 році).
Головними перешкодами недостатньої співпраці з органами влади ОГС на
регіональному та місцевому рівні респонденти назвали: нерозуміння корисності
такої співпраці з боку владних структур (2017 рік – 52%, 2013 рік – 68%), небажання
співпрацювати з боку владних структур (2017 рік – 36%, 2013 рік – 45%),
недостатню інформованість владних структур про діяльність ОГС (в 2017 році –
25%, в 2013 році – 36%, 54% у 2005 році) та недостатній професіоналізм ОГС (в
2017 році – 25%, в 2013 році – 27%, 29% у 2005 році).
Разом із тим, незважаючи на незмінність основних причин

недостатньої

співпраці між владою та ОГС на національному рівні, регіональному і місцевому в
оцінках ГО відбулося помітне зменшення бажання представників громадянського
суспільства «звинувачувати» у недостатній співпраці владні структури. Але при
цьому стабільними за динамікою протягом 2005-2017 років залишалися такі
причини як нерозуміння корисності такої співпраці з боку ОГС та небажання
співпрацювати з боку ОГС.
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У дослідженні також вказується, що спілкування з державою ініціюється у
переважній більшості випадків з боку ГО (29%), у той час, як з боку органів влади
такий відсоток становив у 2017 р. 4%, 2013 р. у 2%, у 2011 р. 1%). При цьому майже
кожен четвертий опитаний представник ОГС (20,3% у 2017 р., 22% у 2013 р. та 23%
у 2011 р.) вважає, що організації громадянського суспільства та органи державної
влади перебувають у стані конфронтації, тобто мають різні цілі та різні шляхи їх
досягнення [235, с. 56-57].
Очевидно, що такий стан речей можна пояснити традиційно низьким рівнем
довіри населення та інститутів громадянського суспільства до органів влади. Якщо у
ІГС ця недовіра, що важливо, базується на існуванні низки перепон у можливостях
співпраці останніх із державними суб'єктами владних повноважень в процесі
вироблення державної політики, то у населення превалюють дещо інші причини.
Так, згідно дослідження "Громадська думка в Україні", у домайданний період
рівень довіри до всіх інститутів влади, за винятком місцевої влади був невисоким.
Відсоток тих, хто довіряв Президенту становив 29%. Рівень недовіри до Кабінету
Міністрів сягав 73%, Верховної Ради – 78%, головам обласних державних
адміністрацій – 37%, головам райдержадміністрацій – 39% [42].
Особливо значна недовіра громадськості до органів влади проявлялася у сфері
дотримання ними прав людини, що є одним із основних мотивів здійснення
громадського контролю за діями владних інститутів. За результатами опитування
про стан дотримання прав людини в Україні, проведеного Українським центром
економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова у 2009 р.,
вимальовувалась наступна картина: середні оцінки за 5-бальною шкалою щодо
кожного виду прав виявилися нижчими, ніж у попередні роки. Особливо варто
відзначити, що менше ніж на 3 бали громадяни оцінювали дотримання права
здійснювати контроль за діями влади. Інтегральна оцінка дотримання прав, наведена
громадянами у той період, свідчила, що вказане права дотримувалося в цілому на
59,2%. При цьому, серед джерел істотних порушень прав людини у домайданний
період в Україні громадяни найчастіше називали Президента і народних депутатів.
Також більше третини опитаних називали Прем’єр-міністра, Верховну Раду, Уряд і
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міліцію. Обираючи лише одне основне джерело порушення прав людини громадяни
також найчастіше називали Президента України (28,7%). Крім того, більше
половини респондентів вважали, що центральні органи влади (Президент, Прем’єрміністр, Уряд, Верховна Рада, Національний банк) сприяли порушенню політичних
прав громадян. Щодо місцевих органів такої думки дотримувалися близько третини
опитаних, протилежної – 10 – 13% [219].
Після подій 2014 – 2015 років соціологічні дослідження продовжують
фіксувати скорочення рівня довіри до органів влади всіх без винятку рівнів навіть
порівняно з 2011 роком. Якщо у попередній період соціологи пов’язують цей
феномен переважно з порушенням владними інститутами прав громадян, то у постмайданний період вказують основною причиною невиправдані очікування
населенням рішучих змін у країні. При цьому, найбільше розчарувань громадяни
пов’язують із малодієвими кроками влади, спрямованими на: зменшення корупції,
тіснішу інтеграцію з ЄС, обмеження впливу олігархів, рівне ставлення до усіх
громадян, реформу судової системи та правоохоронних органів [54]. Станом же на
2020 р. основними проблемами влади, що заважають розвитку України, соціологічні
дослідження також фіксували стабільно корупцію (69%), неврегульованість ситуації
із війною на Донбасі (69%), засилля олігархів в економіці (31%), відсутність
професіоналів у владних структурах (25%) [222].
Згідно опитування Разумков Центру, що проводилось із 4 по 9 грудня 2020 р.,
висловлювали найбільшу недовірою до таких державних і владних інституцій:
державний апарат (чиновники) (78%), суди (судовій системі загалом) (77%),
Верховна Рада України (76%), Уряд України (75%), політичні партії (72%), Вищий
антикорупційний суд (70%), Конституційний Суд України (70%), Національне
антикорупційне бюро України (НАБУ) (70%), Спеціалізована антикорупційна
прокуратура (70%), Прокуратура (70%), Національне агентство з питань запобігання
корупції (НАЗК) (70%), Верховний Суд (68%), місцеві суди (67%), Президент
України (62%), Національний банк України (61,5%), національна поліція (52%),
Службі безпеки України (47%). При цьому усього через рік після виборів
президента і парламенту у 2019 р., число тих, хто вважає, що нинішня влада гірша за
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попередню, перевищило число тих, хто дотримується думки, що вона краща за
попередню: 30% проти 20% відповідно [243].
Як бачимо найбільшою недовірою користуються політичні інституції держави
(окрім президента), судової і правоохоронної системи та, зокрема, суб’єкти протидії
корупції, тобто ті органи публічної влади, котрі є пріоритетними об’єктами
громадського контролю. Попри високі запити громадськості щодо необхідності
впливати на формування та реалізацію державної політики, у тому числі шляхом
систематичного

здійснення

громадського

контролю

дій

органів

державно

управління, в українському суспільстві панує тотальна недовіра до інститутів
державної влади, які, на думку більшості населення, не здатні, або не бажають
взаємодіяти як з окремими громадянами так і з ІГС.
Характерно, що на існування проблемної ситуації у цій сфері вказує
стурбованість керівництва держави. Про наявні проблеми у сфері запровадження
демократичних стандартів і процедур залучення громадян до процесу прийняття
рішень, створення належних умов для контролю дій органів влади та їх посадових
осіб тощо ідеться у Національній стратегії сприяння розвитку громадянського
суспільства в Україні на 2016 – 2020 роки [200]. В ній, зокрема, зазначається, що:
- зберігаються тенденції до непрозорості, закритості та забюрократизованості
в діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування замість
налагодження ефективного діалогу з суспільством;
- не виконуються належним чином механізми участі громадськості у
формуванні та здійсненні державної політики;
- позитивні приклади налагодження ефективної співпраці між органами
державної

влади,

органами

місцевого

самоврядування

та

інститутами

громадянського суспільства є поодинокими, а не системною практикою;
- рівень взаємної довіри між владою та інститутами громадянського
суспільства є низьким, що проявляється у відчуженості замість солідарної
відповідальності за стан суспільного розвитку тощо.
На сьогодні вже визначені конкретні напрями подолання вказаних проблем.
Як буде показано у наступному підрозділі, в Україні протягом останніх років
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інтенсивно

формується

нормативно-правове

поле,

що

сприяє розширенню

функціональних можливостей ІГС. Законодавчо поліпшуються умови впливу ІГС на
державно-управлінську діяльність органів державної влади, у тому числі засобами
громадського контролю.
В той же час події останніх шести років продемонстрували, що організована
частина

громадянського

суспільства

продовжувала

послідовно

відстоювати

проведення реформ та стимулювати Уряд та парламент до їх втілення. У
постмайданний
міністерствах,

період
інших

була

відновлена

центральних

діяльність

органах

громадських

виконавчої

влади,

рад

при

обласних

адміністраціях та радах, а також виборчих округах. До складу деяких рад увійшло
більше сотні представників НУО. Низка відомих громадських експертів увійшли до
складу Національної ради реформ, що є спеціальним консультативно-дорадчим
органом при Президентові України з питань впровадження та реалізації реформ
[149].

Найактивнішими

ІГС,

які

чинять

помітний

вплив

на

просування

різноманітних реформаторських ініціатив у публічне поле політики держави, стали
“Реанімаційний Пакет Реформ” (РПР), “Нова Країна” та “VoxUkraine”. Особливо
вагомий вплив має РПР, що об’єднує провідні неурядові організації та експертів з
усієї України та виконує функції координаційного центру з розробки та реалізації
ключових реформ у пост-майданний період [19].
Як бачимо, громадянське суспільство України намагається відігравати
притаманну йому функцію супроводу процесу реформ, їх контролю, моніторингу та
їх втілення. Однак низький рівень координації між органами влади й інститутами
громадянського суспільства щодо формування державної політики роблять подібну
взаємодію не системною та не результативною.
Зокрема, чимало досліджень [15; 152; 226; 55; 146; 235; 51; 50] вказують на
низький рівень інституційної спроможності центральних і місцевих органів
державної влади, який не дає змоги їм ефективно взаємодіяти із зацікавленими
сторонами збоку громадськості.
Вказана проблема, у першу чергу проявляється в неефективній діяльності
комунікативних підрозділів органів державної влади, які відповідальні за взаємодію
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із громадськістю. Показовим у цьому відношенні є аналіз структури і складу
підрозділів по комунікаціях з громадськістю ОДА і КМДА, проведене ВГО
“Асоціація сприяння самоорганізації населення” у коаліції регіональних НГО за
підтримки Адміністрації Президента, КМУ і ПРООН у 2017-2018 роках у рамках
виконання проекту “Громадський супровід реалізації Національної стратегії
сприяння розвитку громадянського суспільства на регіональному рівні” [6, с. 22-27],
показав станом на лютий 2018 р. в Україні діяло 25 таких підрозділів, у тому числі:
11 департаментів, 13 управлінь і один відділ. Із 554 працівників безпосереднє
відношення до реалізації Стратегії мало 122 штатних одиниці або 22,0. З них 21
штатна одиниця або 17,2% були вакантними. Тобто, безпосередньо питаннями
реалізації Національної стратегії в регіонах України займалася 101 особа або 18,2%
від загальної штатної кількості працівників спеціалізованих підрозділів. Аналіз
Положень про структурні підрозділи по комунікаціях, стан їхньої взаємодії з
регіональними Координаційними радами з питань розвитку громадянського
суспільства та Громадськими радами виявив наступні недоліки:
−

кадрово реалізація Стратегії на регіональному рівні забезпечувалась

неповною мірою, а на районному – абсолютно недостатньо;
−

значна кількість вакансій у підрозділах з комунікацій засвідчила

відсутність підготовлених фахівців у даній сфері та недостатню ефективність
підвищення кваліфікації кадрів за даним напрямом діяльності;
−

в органах виконавчої влади майже відсутні горизонтальні зв’язки у

системі комунікацій з громадськістю, адже цю роботу можливо організувати лише
за умови створення у профільних підрозділах уповноважених по зв’язках з
громадськістю, які працюватимуть під методичним керівництвом підрозділу по
комунікаціях;
−

в органах виконавчої влади відсутня вертикаль повноважень у сфері

комунікацій через практичну відсутність відповідних структурних підрозділів в
РДА;
−

в положеннях про підрозділи по комунікаціях відсутні завдання щодо

реалізації Стратегії, що не відповідає державній політиці;
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недостатня відкритість та безсистемність в оприлюднені документів з

−

питань розвитку громадянського суспільства та конкретно щодо реалізації Стратегії
[6, с. 26-25].
Таким чином, наведене дослідження наочно показує, що в органах державної
влади відсутня усталена практика визначення типу підрозділу, відповідального в
органах виконавчої влади за взаємодію з громадськістю, також існують різні
підходи залежно від типу органу виконавчої влади щодо виконання вказаних
функцій.
Водночас, більш істотною причиною неефективної комунікації органів
державної влади та громадян (їх організацій) лежить у нормативно-правовій
площині. Справа в тому, що за відсутності однакових структурних одиниць ЦОВВ,
відповідальних за комунікацію із громадськістю, неможливо прийняти про них
типові положення, тобто привести їх діяльність до спільного знаменника. Практика
свідчить, що роз’єднані підрозділи, які не мають навіть чіткого нормативноправового

визначення,

неспроможні

впроваджувати

цілісну

комунікативну

політику. Це зумовлено суттєвою різницею їх функціональних обов’язків. Натомість
поки

що

питання

комунікативної

взаємодії

органів

державної

влади

та

громадськості розпорошені в низці нормативно-правових актів, частину з яких
становлять акти Кабінету Міністрів України. Внаслідок цього важливі інструменти
такої взаємодії, включно з громадським контролем (консультації з громадськістю,
громадська експертиза тощо) поширюються тільки на гілку виконавчої влади (див.
підрозділ 2.2).
Серед інших не менш важливих проблем взаємодії органів державної влади та
громадськості більшість дослідників [226; 55; 48; 146; 235; 51; 50] відмічають:
- систематичне ігнорування з боку органів публічної влади при прийнятті
остаточних рішень як громадської думки в цілому, так і позицій ІГС, висловлених в
процесі консультацій, в проведених експертизах, моніторингах, слуханнях тощо.
Серед причин неврахування експертної і громадської думки при розробці
нормативно-правових актів дослідники фіксують передусім банальне небажання
органів виконавчої влади і народних депутатів враховувати пропозиції останніх;
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низьку якість (невдалі формулювання, відсутність обґрунтування, невідповідність
законодавству тощо) пропозицій, що вносяться інститутами громадянського
суспільства; відсутність належного інформування про проведення консультацій;
фактична неможливість для НУО оскаржити в судовому порядку рішення, ухвалене
без належних консультацій з громадськістю; корупцію, яка не сприяє прозорості
ухвалення рішень [249, с. 50; 48, с. 29];
- надання формалізованих або необґрунтованих відповідей громадянам на їхні
запити і звернення до органів публічної влади, що включають систематичне
порушення строків відповідей; безпідставна передача звернень громадян іншим
органам; різного роду прояви формалізму при розгляді звернень; ігнорування вимог
законодавства щодо забезпечення присутності громадян при розгляді їхніх звернень
тощо;
- формалізований підхід до наповнення Інтернет-сайтів суб’єктів владних
повноважень переважно інформацією про проведення слухань, громадських
експертиз, а не їхнього внеску в зміст прийнятих рішень чи їх корегування. Цьому,
зокрема, сприяє поширена практика органів влади звужувати часові рамки,
необхідні для розгляду проектів правових актів, що призводить до учасники
консультацій не встигають навіть проаналізувати їх зміст;
- слабка та нерозвинена практика залучення органами публічної влади
неурядових організацій до ухвалення рішень на місцевому рівні, що включає також
відсутність

дієвих

механізмів

реалізації

місцевої

демократії

у

більшості

територіальних громад;
- слабкий рівень знань у членів ІГС щодо процедур роботи органів влади,
недостатні навички спілкування з владними інститутами у більшості громадських
організацій, особливо при ініціюванні кампаній з перевірки їхньої діяльності тощо.
Отже, низький рівень мотивації органів державної влади і місцевої влади до
взаємодії з ІГС, що проявляється, зокрема, в недостатній інституційній та
організаційній спроможності центральних і місцевих органів виконавчої влади, в
обмеженому ресурсному потенціалі відповідальних за взаємодію з громадськістю
структурних одиниць відповідних органів, відсутності системності у впровадженні
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політики сприяння розвитку громадянського суспільства не дає змоги державним
інститутам влади ефективно взаємодіяти із зацікавленими сторонами збоку
громадянського суспільства. Все це у комплексі зі окресленими проблемами
розвитку інститутів громадянського суспільства має негативними чином впливати
на ефективність (результативність, поширеність) громадського контролю діяльності
органів державної влади в Україні.
Наведені дані у цілому збігаються з оцінками громадськості щодо її здатності
впливати на формування та реалізацію державно-управлінських рішень органів
влади.
Так, згідно інформаційно-аналітичних матеріалів другого етапу реалізації
проекту Центру Разумкова “Формування спільної ідентичності громадян України в
нових умовах: особливості, перспективи і виклики”, у 2016 р. 68% опитаних
громадян не погоджувалися з тим, що “реформи, які були проведені в Україні за
останні

три

роки,

відповідають

інтересам

більшості

громадян

України”

(погоджуються з цим лише 20% опитаних) [250, с. 6-7].
Не кращою є ситуація з суспільними настроями у 2020 р. Лише 16,5%
респондентів вважають, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі,
67% – що події розвиваються в неправильному напрямі. Наприкінці 2019 р. ці
показники становили відповідно 44% і 36% (тобто відносна більшість вважала, що
країна рухається у правильному напрямі). При цьому переважна більшість (71%)
громадян вважають, що протягом 2020 року ситуація в країні в цілому погіршилася,
лише 3% дотримуються думки, що вона покращилася, а 20% – що вона не змінилася.
Вказані оцінки нагадують ситуацію наприкінці 2018 р. – напередодні зміни
електорального циклу: тоді 67% вважали, що ситуація за 2018 рік змінилася на
гірше, 5% – на краще і 22% – що не змінилася [243].
Отже, можна стверджувати, що ефективність громадського контролю в
Україні знаходиться у прямій залежності від стану розвитку громадянського
суспільства та рівня взаємодії його суб'єктів з органами державної влади та їх
посадовими особами. Останнє багато в чому залежить від мотивації відповідних
органів, враховуючи, що саме державними інститутами, передусім у правовій та
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організаційній

площині

забезпечується

сприяння

розвитку

громадянського

суспільства та створюється підґрунтя для участі громадськості в управлінні
державними справами. Водночас, слід відзначити, що має місце потреба в
належному організаційному, фінансовому, нормативно-правовому забезпеченні
здійснення функцій взаємодії органів державної влади з громадськістю, враховуючи
обсяг цих завдань у контексті поліпшення дотримання принципів прозорості та
відкритості державних органів. Саме ці аспекти з точки зору державного управління
мають ключове значення для створення сприятливих умов функціонування
механізмів громадського контролю.
Все це передбачає розробку низку організаційно-правових заходів відповідно
до завдань Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в
Україні та Плану першочергових заходів щодо її реалізації, з метою розширення
інституційної та функціональної спроможності органів державної влади у сфері
взаємодії з громадянами та інститутами громадянського суспільства, подолання
тотальної недовіри населення до владних інститутів, як запоруки ефективного і
безперешкодного здійснення громадського контролю. Зокрема, за результатами
проведеного аналізу, необхідними заходами у цій сфері, на наш погляд, стануть:
- розробка Кабінетом Міністрів України єдиного положення про структурні
підрозділи органів виконавчої влади, відповідальних за зв’язки з громадськістю та
забезпечення формування таких відділів у кожному державному органі центральної
та місцевої влади;
- забезпечення центральними і місцевими органами виконавчої влади
належного кадрового та фінансового супроводу здійснення означених функцій
шляхом: а) збільшення штатних одиниць відповідних відділів, щонайменше до 3-х
осіб;

б)

переоснащення

робочих

місць

сучасними

технічними

засобами,

необхідними для регулярної комунікації з громадськістю; в) включення в кошторис
витрат на утримання органу видатків на проведення публічних консультацій,
формування розгорнутих відповідей на запити громадян, вивчення суспільної думки
тощо; г) покращення освітнього рівня персоналу відповідних відділів з метою
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вироблення необхідних навичок для залучення зацікавлених сторін збоку
громадськості до участі у формуванні державної політики.
Отже, із загального стану громадянського суспільства та рівня взаємодії
державної влади з інститутами останнього випливає гостра необхідність створення
умов, без яких ефективний громадський контроль є неможливим. Покращення рівня
мотивації органів державної влади до взаємодії з ІГС, забезпечення інституційної
спроможності органів влади та організацій громадянського суспільства, поліпшення
ресурсного потенціалу органів державної влади (передусім їхніх структурних
одиниць відповідальних за комунікацію з громадськістю), удосконалення основних
механізмів участі ІГС у формуванні та реалізації державної політики та інше мають
вийти в сучасних умовах на передній план на противагу несистемному та
незбалансованому підходу до розвитку державної політики в сфері сприяння
громадянському суспільству і його важливому механізму – громадському контролю.
Подальше зволікання з впровадженням відповідних заходів у комплексі із
реалізацією Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в
Україні значним чином позначиться на подальшому падінні довіри суспільства до
дій влади, підтримці реформ, низькій якості державно-управлінських рішень,
подальшому зростанні питомої ваги державних рішень в інтересах вузького кола
осіб тощо.
2.2. Інституційно-правове забезпечення функціонування громадського
контролю в Україні
Будучи одним із способів залучення населення до управління державою,
громадський

контроль

являє

собою

важливу

форму

взаємодії

інститутів

громадянського суспільства (ІГС) та органів державної влади. Однак як такого
спеціалізованого нормативно-правового акту, присвяченого здійсненню громадського
контролю державної влади в Україні не існує. Натомість можна говорити про наявність
певної нормативно-правової бази, яка включає норми, які так чи інакше відносяться до
досліджуваної сфери. Засадничим документом у цьому відношенні виступає Конституція
України [101]. Так, згідно із статтями 5 і 38, народ є носієм суверенітету та єдиним
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джерелом влади в Україні, яку він здійснює безпосередньо і через органи державної
влади та органи місцевого самоврядування, а громадяни мають право брати участь в
управлінні державними справами.
Ст. 40 Основного Закону встановлює право на звернення до органів держави,
як однієї з форм громадського контролю. Ця стаття передбачає, що усі громадяни
мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або
особисто звертатися до органів державної влади, органів, що зобов’язані розглянути
звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
Базові засади громадського контролю діяльності державних органів влади
містить також Закон України "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" [181].
Серед низки основних напрямів внутрішньої політики держави у сфері формування
інститутів громадянського суспільства (ст. 5) даний закон визначає запровадження
громадського контролю за діяльністю влади. Крім того він передбачає створення в
Україні ключових умов для успішного здійснення відповідної діяльності: забезпечення
незалежної діяльності об'єднань громадян, посилення їх впливу на прийняття
суспільно важливих рішень; проведення регулярних консультацій з громадськістю з
важливих питань життя суспільства і держави; посилення взаємодії інститутів та
організацій громадянського суспільства з органами публічної влади, проведення
регулярних консультацій із громадськістю та утвердження у цілому громадянського
суспільства як гарантії демократичного розвитку України.
Окреслені зазначеним законом напрями державної політики у сфері
формування інститутів громадянського суспільства лягли в основу пріоритетів
Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на
2016 – 2020 роки [200], про що йдеться у преамбулі до неї: "Затвердження
Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на
2016 – 2020 роки (далі – Стратегія) 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".
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Позитивним моментом Стратегії є те, що серед її стратегічних пріоритетів
окремо відзначається забезпечення ефективних процедур участі громадськості під
час формування та реалізації державної, регіональної політики, вирішення питань
місцевого значення, що включає, як ми знаємо, і здійснення громадського контролю.
Реалізація

відповідної

державної

політики

у

частині

забезпечення

організаційних умов для здійснення громадського контролю за діяльністю органів
публічної

влади

(тут –

органів виконавчої

влади

та

органів

місцевого

самоврядування) Стратегія передбачає унормування на законодавчому рівні:
- порядку проведення органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування консультацій з громадськістю щодо проектів нормативно-правових
актів під час їх розроблення зі встановленням вичерпного переліку випадків, коли
такі консультації не проводяться, та механізму запобігання порушенню вимог щодо
обов'язковості таких консультацій;
- сприяння запровадженню на рівні органів місцевого самоврядування
публічних консультацій з громадськістю, громадської експертизи їх діяльності та
діяльності їх виконавчих органів, посадових осіб, комунальних підприємств,
організацій та установ;
- сприяння запровадженню обов'язкових публічних консультацій у процесі
підготовки проектів Державного бюджету України та місцевих бюджетів;
- визначення порядку здійснення громадської експертизи діяльності з надання
адміністративних послуг, а також діяльності бюджетних установ, які надають
соціальні послуги;
- створення ефективного механізму реалізації права громадян на звернення до
органів місцевого самоврядування з електронними петиціями;
- сприяння включенню до регламентів місцевих рад обов'язкових процедур
забезпечення інформаційної прозорості і відкритості, у тому числі питань залучення
громадськості до підготовки проектів актів, що мають важливе суспільне значення.
Хоча даний документ, оперуючи поняттям громадського контролю, і не дає
йому визначення (щоправда його визначення не фігурує у вітчизняній нормативноправовій базі взагалі), він принаймні перелічує всі унормовані у вітчизняній
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нормативно-правовій базі форми громадської участі “під час формування та
реалізації державної, регіональної політики”, які можна ідентифікувати як його
механізми.
Важливе значення для успішного здійснення громадського контролю в Україні
має новий Закон України "Про громадські об'єднання" [171], який стосується
унормування діяльності основних суб'єктів даного виду суспільного контролю –
громадських організацій.
Попередній Закон України "Про об’єднання громадян" № 2460-XII значно
обмежував ефективність українських громадських об'єднань, а отже опосередковано
й здатність останніх здійснювати громадський контроль. На думку експертів
Українського незалежного центру політичних досліджень, він не дозволяв
створювати суспільно-корисні об’єднання, оскільки громадські організації раніше
мали право захищати виключно інтереси своїх членів, пропагувати ідеї, що належать
тільки їхнім членам. Крім того Закон забороняв юридичним особам створювати
громадські організації, штучно обмежував території їх дії внаслідок існування
територіальних статусів, а також забороняв недержавним організаціям займатися
господарською діяльністю [122, с. 4-5].
Натомість станом на сьогодні після усіх змін, що вносилися до цього закону за
останні роки, багато неврегульованих питань, пов'язаних, зокрема, з порядком
створення та припинення діяльності громадських об'єднань, їхніми правами на
господарську та комерційну діяльність, наглядом та контролем за їхньою діяльністю,
відповідальністю

за

порушення

законодавства

тощо,

одержали

адекватне

унормування.
Ст. 21 нового Закону України "Про громадські об'єднання" гарантує серед
інших механізмів участі громадських організацій в управлінні державними
справами право на такі форми громадського контролю як:
–

звернення

до

органів

державної

влади,

органів

місцевого

самоврядування, їх посадових і службових осіб, тобто суб'єктів владних
повноважень, з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
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–

одержання публічної інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів

владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації (відповідно до
Закону "Про інформацію" та Закону "Про доступ до публічної інформації");
–

участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до

Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності";
–

участь у роботі громадських рад та інших допоміжних органів, що

утворюються суб'єктами владних повноважень для проведення консультацій з
громадськими об'єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються
сфери їхньої діяльності (останні два механізми стосуються лише громадських
об'єднань зі статусом юридичної особи).
Не важко помітити, що даний закон закріплює серед засад взаємодії
громадських об'єднань з органами державної влади найпоширеніші в Україні
механізми громадського контролю та наводить вичерпний перелік об'єктів
відповідного контролю серед суб'єктів владних повноважень. Натомість істотним
недоліком даного закону, на наш погляд, є відсутність у тексті досліджуваного
поняття як функції ІГС, на яку вони мають гарантоване право. Тим більше, що в
Україні серед незалежних суб'єктів громадського контролю перевірку діяльності
органів влади уповноважених на вироблення та реалізацію державної політики
здебільшого на регулярній основі здійснюють переважно громадські організації.
Таким чином, закріплення за громадськими об'єднаннями на законодавчому рівні
статусу суб'єктів громадського контролю дозволило хоча б частково узгодити
розрізнене

законодавче

поле

у

питанні

правозастосування

даної

функції

громадянського суспільства.
Окрім законів загального характеру, які унормовують широкий спектр
взаємодії держави та громадськості в національному законодавстві існує низка
нормативно-правових актів, присвячених окремим механізмам громадського
контролю.
Так, в Законі України "Про звернення громадян" [189], громадяни мають
право звертатись до органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
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об'єднань громадян, установ та організацій незалежно від форм власності, до
підприємств, до засобів масової інформації, до посадових осіб згідно з їх
функціональними обов'язками із зауваженнями, скаргами та пропозиціями щодо їх
статутної діяльності, заявою чи клопотанням стосовно реалізації своїх соціальноекономічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргами про їх
порушення (ст. 1).
В своїй основі цей закон унормовує вище згадані форми залучення громадян
до управління державними справами, проте більшість з них можуть бути застосовані
для здійснення громадського контролю. Ключове значення серед них, на нашу
думку, має пропозиція (зауваження), яка визначається як "звернення громадян, де
висловлюються порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і
місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також
висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя
громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя,
соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства". У даному
контексті пропозиція або зауваження наділена попереджувальною функцією, тобто
за умов кваліфікованого підходу до її створення та своєчасного реагування органів
влади на її зміст здатна попередити порушення права та законних інтересів
громадян збоку суб'єктів владних повноважень.
Безпосередньо контролюючою функцією наділена заява, яка позиціонується як
"звернення

громадян

із

проханням

про

сприяння

реалізації

закріплених

Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про
порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ,
організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів
місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх
діяльності".
Що стосується скарги, то цей вид звернення вже не має стосунку до процесу
громадського контролю, адже будучи лише вимогою про поновлення прав і захист
законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю) органів влади, є
результатом відсутності відповідного контролю збоку громадянського суспільства.
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Не зважаючи на те, що до Закону вносилося багато змін (останні датується 22
травня 2018 р.), найбільшою його проблемою залишається те, що він має істотні
вади саме в механізмах реалізації прав громадянина на звернення. Зокрема, на думку
деяких дослідників [239], одна із проблем полягає в тому, що розгляд звернень
здійснюється посадовою або службовою особою одноосібно. Закон передбачає
право знайомити суб'єктів контролю з матеріалами перевірки, а не з матеріалами
справи. Крім того, Закон не передбачає права приватній особі бути залученою до
процедури ухвалення відповідного рішення й надавати свої зауваження й пропозиції
до його проекту. Орган влади, що здійснює розгляд звернення, не зобов'язаний
якимось чином обґрунтовувати ухвалене рішення, за виключенням ситуації, коли
приймається рішення про обмеження доступу громадянина до відповідної
інформації при розгляді заяви чи скарги. У цьому випадку посадові особи
зобов’язані скласти про це мотивовану постанову (ст. 19).
Втім очевидним позитивом є те, що змінами від 2 липня 2015 р. з Закону прибрали
найбільш архаїчні його положення такі, як неможливість звернення юридичних осіб,
подання колективних звернень, необхідність подання звернень, тільки в усній і
письмовій формах тощо.
З урахуванням стратегічних пріоритетів державної політики сприяння
розвитку громадянського суспільства великим досягненням для вітчизняної
нормативно-правової бази у цій сфері стало прийняття та послідовне удосконалення
Закону України "Про доступ до публічної інформації" [173]. Даний закон, який
розроблявся за ініціативою та участю провідних громадських організацій України
(зокрема, Центру політико-правових реформ, коаліції громадських організацій
відповідно до проекту "Гідна Україна" тощо), поряд із новим Законом "Про
інформацію" [191] можна вважати ключовим у сфері правової інституалізації
відкритості й прозорості органів державної влади та їх підзвітності суспільству, як
важливої запоруки у здійсненні громадського контролю в нашій державі. Важливо
підкреслити,

що

за

висновками

експертів,

вказані

закони

відповідають

європейським стандартам щодо забезпечення доступу до інформації, прозорості
суб’єктів владних повноважень [133, с. 13].
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Зокрема, одним із основних моментів даного Закону, на думку експертів, є те,
що в ньому закріплений важливий міжнародний принцип доступу до публічної
інформації, згідно з яким будь-яка інформація, яка знаходиться в органі виконавчої
влади, органі місцевого самоврядування, повинна бути відкрита і доступна, за
винятком переліку відомостей, доступ до яких обмежується законом [133, с. 11].
Тобто в ч. 2 ст. 1 Закону "Про доступ до публічної інформації" зазначається, що
"Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом". Теж саме
положення знаходимо в ч. 2 ст. 20 Закону України "Про інформацію": "Будь-яка
інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим
доступом".
Саме ж поняття "публічна інформація" визначається як інформація, яка
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 (ч. 1 ст. 1)
Закон "Про доступ до публічної інформації" 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. За
характером цей законодавчий акт є процедурним, тобто визначає та унормовує
процедуру здійснення права на доступ до інформації у спосіб подання запитів на
інформацію,

а

також

виконання

обов’язку

розпорядниками

інформації

оприлюднювати інформацію про свою діяльність.
За мету він має забезпечення прозорості й відкритості суб’єктів владних
повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної
інформації у спосіб визначення режиму доступу до неї, а саме виключних підстав
обмеження доступу до інформації, встановленням відповідальності за відмову чи
відстрочку у наданні інформації, для забезпечення реалізації права на доступ до
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інформації, встановленням максимально коротких термінів для розгляду запитів на
інформацію та іншими юридичними нормами [69, c. 17].
Реалізація цього права можлива у два основних способи: забезпечення
розпорядником доступу до інформації, які з погляду отримувача інформації можна
класифікувати як пасивний та активний. Стаття 5 даного закону передбачає
забезпечення доступу до інформації шляхом, по-перше, систематичного та
оперативного оприлюднення інформації в офіційних друкованих виданнях, на
офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет, на інформаційних стендах, будь-яким
іншим

способом

(пасивний

спосіб

як

можливість

споживача

інформації

ознайомитися з відомостями, які вже були оприлюднені розпорядником), а по-друге,
надання інформації за запитами на інформацію (активний спосіб).
Саме активний спосіб, який передбачає потребу запитувача вчиняти активні дії
для доступу до інформації шляхом подання запиту на її отримання до суб'єкта владних
повноважень (розпорядника) можна класифікувати як інструмент громадського
контролю у сфері інформаційних відносин. Адже вказаний спосіб гарантує доступ до
публічної інформації шляхом: подання інформаційного запиту; ознайомлення з
документами безпосередньо в приміщенні органу; проведення громадських
експертиз.
Перевага активного способу полягає в тому, що суб'єкт громадського
контролю може отримати інформацію в досить стислі строки (від 48 годин до 20
діб).

Окрім

того,

такий

спосіб

дозволяє

отримати

документацію,

щодо

оприлюднення якої немає прямих вимог (наприклад, інформацію, що раніше
вважалась службовою, але підстави до обмеження доступу зникли) [133, с. 15] або
інформації з обмеженим доступом, якщо розпорядник правомірно оприлюднив її
раніше, інформації з обмеженим доступом, якщо немає законних підстав для
обмеження у доступі до такої інформації, які існували раніше.
Водночас вказаний спосіб має певні недоліки.
Так, суб'єкту відповідного контролю доведеться відшкодувати фактичні
витрати на копіювання/друк запитуваних матеріалів (за умови перевищення 10тисторінкового ліміту і наявності документа розпорядника, що встановлює розцінки
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вартості), а за певних обставин чекати обробку запиту або фінального
оприлюднення

документа,

який,

наприклад,

було

ухвалено

на

засіданні

колегіального органу [133, с. 15].
Важливе значення для процедури здійснення громадського контролю в
активний спосіб має класифікація видів інформації з обмеженим доступом, що є
одним із ключових моментів даного Закону. Згідно зі статтею 6 до публічної
інформації з обмеженим доступом віднесено конфіденційну, таємну та службову
інформацію. За оцінкою низки дослідників, дана стаття є визначальною для
регулювання всього режиму доступу до публічної інформації, оскільки визначає
критерії, яким має відповідати будь-яке обмеження доступу до інформації,
незалежно від того, на підставі якого закону чи яким розпорядником публічної
інформації здійснюється таке обмеження [138, с. 66].
У цьому контексті важливе значення для здійснення громадського контролю з
позицій запобігання та протидії корупції мають положення викладені у ч. 5 та 6 ст. 6
Закону, згідно з якими "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" та "не належать до
інформації з обмеженим доступом відомості, зазначені у декларації про майно,
доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, оформленої за формою і в
порядку, що встановлені Законом України "Про запобігання корупції" [179], тобто
осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави
або місцевого самоврядування.
Важливою складовою даного Закону є норми, що передбачають можливість та
необхідність громадського контролю за забезпеченням доступу до публічної
інформації

збоку

інститутів

громадянського

суспільства.

Стаття

17

окрім

парламентського контролю за дотриманням права людини на доступ до інформації, що
здійснюється Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, тимчасовими
слідчими комісіями Верховної Ради України й народними депутатами України, та

92

державного контролю за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до
інформації, що здійснюється відповідно до Закону, передбачає також громадський
контроль. Частина 2 ст. 17 Закону визначає суб'єктів та механізми такого контролю.
Останній здійснюється депутатами місцевих рад, громадськими організаціями,
громадськими радами, громадянами особисто шляхом проведення відповідних
громадських слухань, громадської експертизи тощо.
Враховуючи відсутність в українському законодавстві окремого закону,
присвяченого громадському контролю, в Законі "Про доступ до публічної
інформації", на нашу думку, незайвим було би прописати вичерпний перелік
механізмів відповідного контролю, які могли би бути застосовані по відношенню до
забезпечення прав на доступ до публічної інформації, у тому числі шляхом
інформаційного запиту та звернень.
Слід відзначити, що на відміну від Закону "Про звернення громадян" у даному
законодавчому акті одразу було встановлено вичерпний перелік способів реалізації
запиту на інформацію. Так, запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій
формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача
(ст.19).
Для забезпечення гарантій реалізації права кожного на доступ до публічної
інформації важливе значення має також ст. 24 Закону, згідно з якою "особи, на
думку яких їхні права та законні інтереси порушені розпорядниками інформації,
мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку,
визначеному законом".
У цілому можна стверджувати, що вказаний Закон став серйозним недбанням
громадськості у сфері забезпечення громадського контролю над діяльністю суб'єктів
владних повноважень, особливо тих, хто уповноважений сприяти політиці розвитку
громадянського суспільства, шляхом такого механізму як інформаційний запит. За
міжнародним

рейтингом

забезпечення

права

на

інформацію,

розробленим

міжнародними організаціями Access Info Europe (Іспанія) та Centre for Law and
Democracy (Канада), Закон "Про доступ до публічної інформації" посів 8 місце серед
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89 країн світу [69, c. 4], що говорить про високу оцінку Закону збоку міжнародних
експертів.
Водночас за оцінкою вітчизняних дослідників, з якою важко не погодитись,
слабким місцем Закону стало те, що він не передбачає окремого механізму для нагляду
за його виконанням, зокрема за допомогою позасудового розгляду скарг [106].
Відсутність таких норм стала одним з основних вад даного законодавчого акту, що
негативно впливає на рівень його виконання, який залишається достатньо низьким.
На думку багатьох громадських експертів, достатньо поширеною залишається
практика ненадання розпорядниками інформації відповіді або надання останньої не
в повному обсязі. Частим явищем є несвоєчасність забезпечення пасивного доступу
до інформації через неоприлюднення інформації на сайтах її розпорядників,
неправомірне віднесення інформації суб’єктами владних повноважень до такої, що
має обмежений доступ, зокрема, шляхом необґрунтованого застосування Закону
України “Про захист персональних даних” [188] тощо [1, c. 5; 69, с. 48].
В свою чергу адміністративна скарга до державного органу, який порушив
права доступу, або до вищого адміністративного органу визнається дослідниками,
що моніторять ситуації із правозастосуванням даного закону, недієвою [106]. Не
ефективним є і судове оскарження, оскільки воно займає багато часу і вимагає
чимало ресурсів у суб’єктів громадського контролю.
Ситуацію повинен був виправити спеціальний законопроект “Про внесення
змін до деяких законів України у сфері доступу до публічної інформації щодо
вдосконалення їх окремих положень” від 20 травня 2015 р. [165], розроблений за
участю групи громадських експертів, який передбачає наділення функціями
спеціального органу, відповідального за реалізацію права на доступ до інформації
Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Однак даний проект закону,
схвалений Комітетом з питань свободи слова та інформаційної політики, у 2019 р.
був відкликаний.
Серед важливих механізмів громадського контролю в Україні вітчизняне
законодавство визначає громадську експертизу, яка спрямована на забезпечення
реальної співпраці влади з інститутами громадянського суспільства у процесі
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вироблення будь-якої державної політики та її виконання. Право громадян на
здійснення громадської експертизи передбачається у низці нормативно-правових
актах, які регулюють її застосування в окремих сферах державно-управлінської
діяльності.
Так, можливість проведення громадської експертизи була закладена ще у 1994
р. Законом України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення" від 24 лютого 1994 р., який надає громадянам право брати участь у
розробці, обговоренні та громадській експертизі проектів програм і планів
забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, внесення
пропозицій з цих питань до відповідних органів [177]. Закон України "Про
екологічну експертизу" від 9 лютого 1995 р. [175] та Закон України "Про наукову і
науково-технічну експертизу" від 10 лютого 1995 р. [195] передбачають можливість
здійснення громадської форми екологічної експертизи в будь-якій сфері діяльності,
що потребує екологічного обґрунтування, та наукової і науково-технічної
експертизи у будь-якій сфері наукової і науково-технічної діяльності, що потребує
врахування громадської думки з ініціативи громадськості, об'єднань громадян та
трудових колективів на основі договорів на проведення цієї експертизи.
Проте, за оцінкою низки дослідників [110; 124], наявність високих вимог до
експертів та до самої громадської експертизи, обмежена сфера її застосування
санітарними, екологічними або науковими питаннями, а також відсутність
підкріплення реальними механізмами реалізації такої експертизи призводило до
того, що її проведення гальмувалося тими органами влади й посадовими особами,
які в ній не зацікавлені. Таким чином, вказані обставини не сприяли поширенню
даного виду громадського контролю серед інститутів громадянського суспільства.
Новим етапом для практичної реалізації механізму громадської експертизи в
Україні стало прийняття постанови Кабінету Міністрів України № 976 від 5
листопада 2008 року "Про затвердження порядку сприяння проведенню громадської
експертизи діяльності органів виконавчої влади" (останні зміни від 6 березня 2019
р.) [186]. Даний Порядок визначає процедуру сприяння проведенню інститутами
громадянського суспільства громадської експертизи діяльності органів виконавчої
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влади. Згідно з цим документом громадська експертиза діяльності органів
виконавчої влади визначається як складова 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.
Як справедливо відзначає вітчизняна дослідниця Л. М. Усаченко, вищезазначене
визначення не повною мірою відповідає призначенню громадських експертиз. На її
думку, громадська експертиза проводиться не тільки як "дослідження діяльності
органів виконавчої влади", а й діяльності органів державної влади (ОДВ) усіх рівнів.
Вона може здійснюватися не тільки як "дослідження діяльності", а й як експертна
оцінка діяльності, актів, програм, проектів рішень тощо [246]. Ми поділяємо думку
авторки щодо необхідності закріплення

даного

механізму

у

вітчизняному

законодавстві, як того механізму громадського контролю яке стосуватиметься не
лише органів виконавчої влади, але й усіх інших ОДВ та органів місцевого
самоврядування. Інакше правове унормування громадської експертизи так і
залишатиметься фрагментарним – дозволеним лише для окремих сфер діяльності
органів державного управління.
Ініціаторами громадської експертизи Порядок визначає ІГС – громадські
об’єднання, 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, а також громадські ради.
Натомість в інших нормативно-правових актах, замовниками та виконавцями
громадських експертиз в окремих сферах суспільної діяльності визнаються також і
окремі громадяни. Зокрема, суб’єктом громадської екологічної експертизи
відповідно до Закону України "Про екологічну експертизу" можуть бути як
громадські організації екологічного спрямування, так і громадяни. Проводити,
замовляти

проведення

громадської

антикорупційної

експертизи

проектів

нормативно-правових актів, подавати за результатами експертизи пропозиції до
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відповідних органів державної влади відповідно до Закону України "Про засади
запобігання і протидії корупції" мають право не тільки об'єднання громадян, їх
члени або уповноважені представники, а також окремі громадяни. Ініціаторами
здійснення громадської наукової та науково-технічної експертизи за Законом
України "Про наукову і науково-технічну експертизу" можуть бути об’єднання
громадян, трудові колективи та громадськість. З Порядку випливає, що окремі
громадяни не можуть безпосередньо її здійснювати, а лише опосередковано брати
участь у проведенні громадської експертизи, будучи членом певного громадського
об'єднання, або замовляючи її проведення в тих же ІГС.
Таким чином, цей нормативно-правовий акт є неузгодженим із іншими
законодавчими актами в цій сфері у частині визначення суб'єктів громадської
експертизи, а також порушує конституційне право громадян на звернення до органів
держави (ст. 40 Конституції). У зв'язку з цим все ще зберігає актуальність внесення
змін в даний Порядок щодо наведення вичерпного переліку ініціаторів та
виконавців громадської експертизи ОВВ (в останніх змінах до постанови Кабміну №
976 список її суб’єктів було розширено за рахунок громадських рад).
Проведення громадської експертизи діяльності ОВВ реалізується шляхом
письмового запиту до відповідного ОВВ 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; 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).
Враховуючи вище зазначені недоліки законодавчої бази регулювання
здійснення громадської експертизи в окремих сферах суспільної діяльності, а також
те, що розроблення відповідної Постанови Кабінету Міністрів було ініційовано саме
інститутами громадянського суспільства, зокрема, Українським незалежним
центром політичних досліджень, у вказаному Порядку відсутні обмеження до
кваліфікації, досвіду роботи, наукових ступенів та вчених звань громадських
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експертів. Як бачимо єдиною істотною умовою для суб'єктів такої експертизи є
лише наявність легалізації інституту громадянського суспільства.
До внесення змін у дану постанову Кабміна 12 травня 2015 р. серед основних
зауважень експертної спільноти було те, що положення про громадську експертизу
не регламентувало терміни її проведення. Це призводило до гальмування ОВВ
усього процесу здійснення такої експертизи.
Тісно пов'язаною з питанням часових меж процедури проведення експертизи
був також і збіг дати початку її проведення із днем надходження запиту. На думку
низки дослідників, таке положення Постанови КМУ не відповідало законодавству
про експертну діяльність, в якому початком проведення експертизи незалежно від її
виду вважається день отримання експертом об'єкту експертизи (необхідних
матеріалів і документів, проектів нормативно-правових актів тощо) [153, с. 153]. За
умов відсутності часового ліміту на здійснення громадської експертизи такий підхід
давав органу влади, який не бажав бути об'єктом контролю, значний простір для
"маневру" – гальмування збору необхідних даних для експертизи або навіть їх
фальсифікація.
Втім в останніх змінах до постанови КМУ, особливо найбільш суттєві
відбулися 12 травня 2015 р., під тиском громадськості дані недоліки були
виправлені. Зокрема, було уточнено термін підготовки та подання експертних
висновків (протягом 3-х місяців від початку проведення експертизи). Також органи
виконавчої влади відтепер зобов’язані надавати інформацію, необхідну для
проведення громадської експертизи протягом 5 або 20 днів, виходячи із положень
Закону України “Про доступ до публічної інформації”.
Крім того, вказані зміни прибрали такі очевидні й одіозні проблемні місця, що
спотворювали зміст громадських експертиз шляхом уможливлення: проведення
таких експертиз ІГС і громадськими радами, засновниками яких виступали посадові
особи ОВВ або їх близькі родичі, які входять до керівних органів відповідної
організації громадянського суспільства чи громадської ради; втручання посадових
осіб ОВВ у діяльність ІГС і громадської ради, пов'язану з проведенням громадської
експертизи.
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Важливою перевагою вказаного нормативно-правового акту є те, що він
передбачає механізм реагування ОВВ на письмові запити ІГС щодо проведення
громадської експертизи. Згідно з Порядком посадові особи органу виконавчої влади
не повинні перешкоджати проведенню громадської експертизи та втручатись у
діяльність інституту громадянського суспільства, пов’язану з її проведенням. А
пропозиції, підготовлені інститутом громадянського суспільства за результатами
проведеної громадської експертизи мають враховуватися ОВВ під час підготовки
програм соціально-економічного розвитку, державних цільових та регіональних
програм, формування бюджетів відповідного рівня, вирішення питань поточної
діяльності. Крім того, ОВВ після надходження експертних пропозицій має:
- розмістити їх у тижневий строк на власному веб-сайті;
- розглянути їх на найближчому засіданні колегії за участю представників ІГС,
що проводив громадську експертизу; В разі, якщо колегію не утворено, експертні
пропозиції розглядає керівник ОВВ у двотижневий термін за участю представників
інституту громадянського суспільства, що проводив громадську експертизу;
- розробити і затвердити за результатами розгляду експертних пропозицій
заходи, спрямовані на їх реалізацію;
- подати у десятиденний строк ІГС, 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.
Таким чином, вказані норми запроваджують прозору й відкриту процедуру
розгляду висновків і ухвалення рішення на рівні керівництва відповідного органу
виконавчої влади.
Орган виконавчої влади також зобов'язаний надсилати в письмовій та
електронній формі Секретаріату Кабінету Міністрів України для розміщення на
урядовому веб-сайті "Громадянське суспільство і влада" експертні пропозиції,
затверджені цих органом заходи для реалізації експертних пропозицій, відповідь
ОВВ інституту громадянського суспільства про результати розгляду експертних
пропозицій та заходи для їх реалізації (підпункт 4 пункту 7 Порядку).
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Однак, варто відзначити, що останній пункт став одним із серйозних недоліків
даного документу. Справа в тому, що постанова Кабінету Міністрів від 14 жовтня
2009 р. № 1103 [168] виключила із Порядку сприяння проведенню громадської
експертизи діяльності ОВВ пункт про розробку та прийняття Положення про
електронний реєстр даних про стан і результати проведення громадської експертизи,
який містився у першій редакції документу. Проект Положення про електронний
реєстр мав за мету запровадити єдину систему обліку відомостей про стан і
результати проведених ІГС громадських експертиз, а також проведення аналізу
ступеня врахування експертних пропозицій у діяльності органів виконавчої влади
[185, с. 6 – 10]. У той же час розділ урядового порталу “Громадянське суспільство і
влада” “Реєстр громадських експертиз діяльності ОВВ” не став аналогом вище
вказаного електронного реєстру, оскільки за відсутності положення, яке чітко
прописувало б конкретні вимоги щодо публікації відповіді органу виконавчої влади
стосовно реалізації експертних пропозицій, об’єкт громадської експертизи фактично
оприлюднює у звіті відписку: простий перелік заходів, що будуть їм здійснені у
майбутньому. Тобто нинішня редакція Порядку сприяння проведенню громадської
експертизи діяльності органів виконавчої влади не містить жодного механізму
контролю за тим, чи дійсно ОВВ врахує експертні пропозиції, чи це залишиться
простою декларацію намірів.
Важливим недоліком існуючого Порядку, що і досі залишається актуальним, є
рекомендаційний характер для органів місцевого самоврядування, що призводить до
того, що посадові особи вказаних органів можуть ігнорувати у разі потреби
ініціативи громадян щодо проведення громадської експертизи.
У цілому, за оцінкою більшості дослідників, такий механізм громадського
контролю є більш ефективним у порівнянні з участю ІГС у консультативно-дорадчих
органах, рекомендації яких не мають обов’язкового характеру. Дійсно, з одного боку,
інститути громадянського суспільства отримали дієву процедуру, яка дозволяє дати
оцінку ефективності діяльності будь-якого органу виконавчої влади і зобов’язує
реагувати останніх на експертні пропозиції. Однак з іншого – вітчизняна
нормативно-правова база не передбачає жодних санкцій порушникам процедури
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здійснення громадської експертизи. Так само вона не визначає і механізми
контролю за врахуванням ОВВ рекомендацій громадськості. З урахуванням цих
проблемних місць унормування в нашій державі процедури проведення громадської
експертизи, станом на сьогодні зберігає свою актуальність твердження вітчизняної
дослідниці Н. Літвінової щодо відсутності прикладів, коли результати останньої
вплинули б на формування місцевої або державної політики [124, с. 126]. Якщо ж
врахувати те, що здійснення громадської експертизи діяльності ОВВ потребує
досить кваліфікованих кадрів, яких не так багато серед активістів громадянського
суспільства, то це пояснює, чому вона є найменш затребуваною серед усіх інших
механізмів громадського контролю: за всю історію ведення реєстру громадських
експертиз діяльності ОВВ у розділі веб-сайту Кабінету Міністрів України
“Громадянське суспільство і влада”, починаючи з 2010 р. було здійснено усього 53
експертизи [217].
Функціональність громадської експертизи та громадського контролю загалом
значним чином розширює Постанова Кабінету Міністрів України "Про забезпечення
участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики" № 996 від 03
листопада 2010 р. та Типове положення про громадську раду, затверджене цією
постановою [178].
Дана постанова Кабінету Міністрів України зіграла визначальну роль у
процесі активізації громадського обговорення та діяльності громадських рад, як
інструментів громадського контролю. Варто зауважити, що вперше механізм
громадського обговорення був унормований Законом України "Про засади
державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" [182].
Так,

даний

Закон

передбачає

обов’язок

органів

державної

влади

оприлюднювати проекти регуляторних актів шляхом їх публікації у друкованих
засобах масової інформації відповідного регуляторного органу або розміщення на
офіційних сторінках в мережі Інтернет для ознайомлення громадськості і
забезпечення можливості надання громадянам, суб'єктам господарювання, їх
об'єднанням, науковим установам та консультативно-дорадчим органам при органах
влади зауважень і пропозицій про необхідність підготовки проектів регуляторних
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актів, брати участь у їх розробці, подавати зауваження та пропозиції щодо
оприлюднених таких проектів, брати участь у відкритих обговореннях питань,
пов'язаних з регуляторною діяльністю, бути залученими до підготовки аналізів та
експертних висновків щодо регуляторного впливу та виконання заходів з
відстеження результативності регуляторних актів тощо.
На думку багатьох дослідників цей законодавчий акт має важливе значення у
забезпеченні контролю громадськості за якістю владних рішень і мінімізації
корупційних ризиків, а також стимулює проведення консультацій між органами
влади та представниками громадськості з питань прийняття конкретних рішень у
сфері господарської діяльності [69, c. 14].
Постанова Кабінету Міністрів № 996 розширила сферу дії даного механізму на
сферу діяльності усіх ОВВ, затвердивши новий Порядок проведення консультацій з
громадськістю з питань формування та реалізації державної політики. Новий
Порядок також визначає основні вимоги до організації і проведення органами
виконавчої влади консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації
державної політики, які здійснюються у тому числі за допомогою громадських рад,
що утворюються при органах виконавчої влади.
За постановою Кабінету Міністрів № 996 консультації з громадськістю
проводяться у формі публічного громадського обговорення (безпосередня форма) та
вивчення громадської думки (опосередкована форма). Для цілей громадського
контролю ключову роль грає безпосередня форма – публічні обговорення проектів
нормативно-правових актів, що мають важливе суспільне значення і стосуються
конституційних прав, свобод, інтересів і обов'язків громадян, а також актів, якими
передбачається

надання

пільг

чи

встановлення

обмежень

для

суб'єктів

господарювання та інститутів громадянського суспільства, стосуються інтересів
територіальних громад, здійснення повноважень місцевого самоврядування,
делегованих органам виконавчої влади відповідними радами; проектів регуляторних
актів; проектів державних і регіональних програм економічного, соціального і
культурного розвитку, рішень стосовно стану їх виконання; звітів головних
розпорядників бюджетних коштів про їх витрачання за минулий рік тощо. Крім того
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в рамках публічного громадського обговорення проектів нормативно-правових актів
громадськість (громадські організації, фізичні та юридичні особи) має право на
проведення громадської антидискримінаційної експертизи.
Треба зазначити, що публічне громадське обговорення як механізм
громадського контролю може проходити відповідно до Порядку переважно у формі
таких публічних заходів як громадські слухання, форуми, кругли столи, конференції,
інтернет і відео конференцій а також шляхом електронних консультацій. Додатково
у рамках публічного громадського обговорення можуть проводитися засідання
громадських рад, інших допоміжних органів, утворених при ОВВ. Решта форм
консультацій з громадськістю (збори, зустрічі з громадськістю, теле- радіодебати) не
містять контролюючої функції.
Публічне громадське обговорення 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 із залученням громадської ради. Пропозиції та зауваження
подаються в усній та письмовій формі, надсилаються електронною поштою на
адресу відповідальної особи органу виконавчої влади, на урядовий веб-сайт
"Громадянське суспільство і влада" та офіційні веб-сайти органів виконавчої влади.
Інститути громадянського суспільства, наукові та експертні організації, інші
юридичні особи подають пропозиції і зауваження у письмовій формі із зазначенням
свого найменування та місцезнаходження.
Важливо підкреслити, що ІГС на відміну від старого Положення одержали
право безпосередньо ініціювати проведення консультацій з громадськістю з питань,
не включених до орієнтовного плану, який затверджується ОВВ з урахуванням
пропозицій громадських рад. Така громадська ініціатива стає обов'язковою для
органу влади, якщо пропозиція щодо проведення консультацій з громадськістю з
одного питання надійшла не менше ніж від трьох інститутів громадянського
суспільства, які діють на відповідній території.
Згідно з Порядком результати проведення консультацій з громадськістю
мають враховуватися органом виконавчої влади під час прийняття остаточного
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рішення або в подальшій його роботі. За результатами публічного громадського
обговорення ОВВ готують звіт, в якому серед іншого зазначається: інформація про
пропозиції, що надійшли до ОВВ за результатами обговорення; 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. Результати громадського
обговорення в обов'язковому порядку ОВВ оприлюднює на своєму офіційному вебсайті в рубриці “Консультації з громадськістю” не пізніше, ніж через два тижні
після його закінчення.
Також постановою затверджено 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. Згідно
Типового положення Громадська рада є постійно діючим колегіальним виборним
консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в
управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю
органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з
громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації
державної політики.
Серед очевидних позитивів Типового положення, особливо після змін,
внесених у постанову Кабміну № 976 у 8 квітня 2015 р. (постанова № 234) [166] та
нещодавніх змін від 24 квітня 2019 р. (постанова № 353) [167] слід відзначити
запровадження чіткого порядку створення і ліквідації громадських рад. Їх склад має
формуватися інститутами громадянського суспільства на установчих зборах шляхом
відкритого рейтингового голосування і повинен становити не більше 35 осіб (раніше
їх кількість могла доходити до 100 осіб, що в результаті систематичної відсутності
більшості членів ради, необхідних для кворуму призводило до зривів засідань).
Строк повноважень складу громадської ради – два роки, а членство в раді є
індивідуальним. У разі невиконання членами ради відповідних вимог передбачено
процедуру припинення їх членства.
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До складу вказаного дорадчо-консультативного органу може бути обрано не
більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського
суспільства, а його головою може бути обраний тільки представник громадськості,
якого обрано на першому засіданні ради. До речі, постанова Кабміну, що ввела в дію
дане Типове положення, до ІГС відносить перелік громадських об'єднань,
аналогічний тому, який містить Порядок проведення громадських експертиз (див.
вище). Крім того, в змінах до відповідної урядової постанови, внесених під тиском
громадськості у квітні 2015 р., виключається можливість бути обраними до складу
громадської ради представників ІГС, які є народними депутатами України,
депутатами місцевих рад, посадовими особами органів публічної влади. Раніше
персональний

склад

громадських

рад

часто

поповнювався

саме

такими

представниками, що часто перетворювало ради фактично у кишенькові дорадчоконсультативні органи.
Внесені зміни 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 у постанові Кабінету
Міністрів України від 24 квітня 2019 р. № 353 ще більше розширили можливості для
демократичного формування та діяльності громадських рад, насамперед, шляхом
впровадження інструменту електронного голосування, що використовується як при
формуванні громадських рад, так і при ухваленні ними своїх рішень. Розширено
обсяг додаткових відомостей і документів, підтверджуючих фаховість ІГС та їх
представників, які делегуються до складу громадських рад – заходи, що спрямовані
на посилення експертної ролі ГР. Позитивним моментом також стали розширення
ролі громадських рад у підготовці та проведенні публічних консультацій, до
переліку питань яких внесли формування регіональної політики.
Утім, якщо раніше (у попередніх редакціях) у Типовому положенні
громадська рада чітко вказується суб'єктом громадського контролю (серед основних
завдань ради вказується “здійснення громадського контролю за діяльністю органу”),
то у новій редакції поняття «громадський контроль» було замінена іншим -
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громадським моніторингом. Таку трансформацію не можна не тлумачити як
послаблення контролюючої функції ГР, оскільки моніторинг це більшою мірою
спостереження, а не активна діяльність, що передбачає корегування діяльності
органу влади. Останній безперечно в теорії і на практиці розглядається як одна із
форм громадського контролю, як власне і громадська експертиза та громадська
антикорупційна експертиза нормативно-правових актів та їх проектів, котру
проводить ГР. Однак на відміну від цих інструментів, ні в цьому документі, ні в
законодавстві в цілому жодним чином не розкривається зміст поняття “громадський
моніторинг”, як власне і громадського контролю. Немає також і офіційних
методичних рекомендації як проводити громадський контроль і моніторинг зокрема.
Таким чином, слід позитивно оцінити ухвалення Порядку проведення
консультацій з громадськістю та Типового положення про громадську раду для
правового забезпечення успішного здійснення громадського контролю органів
виконавчої влади шляхом обов’язкових публічних консультацій із громадськістю та
участі у ІГС у громадських радах при ОВВ. Окремо варто відзначити забезпечення
даною постановою Кабінету Міністрів широкої репрезентативності громадських
об'єднань, які можуть прийняти участь у проведенні громадських консультацій і бути
залученими до роботи у складі громадських рад. Однак вище вказані нові зміни у
Типове положення про громадську раду знижують її функціонал як суб’єкта
громадського контролю.
Більше того, попри прописані у відповідній постанові КМУ можливості
громадськості щодо здійснення громадського контролю ефективність їхнього
впливу на діяльність органів публічної влади, залишається далекою від ідеалу.
Найістотнішим недоліком даного правового акту є те, що громадські ради, від яких
багато в чому залежить функціонування інструменту публічних обговорень, та інші
суб’єкти громадського контролю мають право лише висувати рекомендації щодо
вже розробленого органом влади нормативно-правового акту або ініціювати
підготовку останнього, не залучаючись при цьому до його безпосередньої
підготовки (на публічні і електронні обговорення в Україні виносяться вже
підготовлені органом влади проекти таких актів, а не їх концепції, навіть, якщо вони
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становлять суспільно важливе значення), що унеможливлює здійснення експертизи
проектів нормативно-правових актів на всіх етапах їх підготовки, щоб завчасно
визначити корупційні та інші ризики, які вони можуть містити.
По-друге, рекомендаційний характер рішень громадських рад ставить під
сумнів ефективність здійснення ними громадського контролю дотриманням
суб'єктами владних повноважень, при яких вони створені, антикорупційного
законодавства та нормативно-правової бази, що регулює їхню діяльність, адже орган
влади хоча і зобов'язаний їх розглянути, однак не існує прямої вимоги враховувати
останні у своїй діяльності (за виключенням, якщо пропозиції громадської ради
надаються згідно процедури громадської експертизи діяльності ОВВ). Так само
суб’єкти владних повноважень можуть ігнорувати зауваження рад за результатами
громадського

контролю

щодо

врахування

ОВВ

пропозицій

та

зауважень

громадськості при проведенні публічних консультацій. Постанова Кабінету
Міністрів України “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та
реалізації державної політики” № 996 від 03 листопада 2010 р. не передбачає ні
реальних механізмів імплементації органом влади рекомендацій та експертних
пропозицій наданих громадськістю та громадськими радами за результатами
громадського контролю або експертизи, крім інформування про врахування
відповідних пропозицій та зауважень, ні жодних санкцій порушникам процедури
консультацій з громадськістю.
По-третє, істотним недоліком, хоча тут треба зазначати не стільки самого
Порядку проведення консультацій із громадськістю та Типового положення про
громадську раду, а чинної нормативно-правої бази України є те, що розроблені і
удосконалені останнім часом процедури функціонування громадських рад і
громадського консультацій мають рекомендаційний характер для органів місцевого
самоврядування. За відсутності законодавчого унормування відповідних процедур ця
обставина негативним чином відзначилася на дієвості функціонування відповідних
інститутів громадського контролю на рівні територіальних громад.
Окремо слід згадати і оцінити наявність механізму участі громадськості в
заходах щодо запобігання і протидії корупції в органах державної влади відповідно
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до Закону України “Про запобігання корупції” від 14 жовтня 2014 р. [180]. Згідно ст.
21 Закону, участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції може бути
втілена шляхом здійснення громадського контролю за виконанням законів у сфері
запобігання корупції з використанням при цьому таких форм контролю, які не
суперечать законодавству. Однак за відсутності у нормативно-правовій базі
визначення громадського контролю і переліку його форм дана норма, що є типовим
для вітчизняного законодавства, є, по суті, безпорадною, фактично відпискою.
У той же час дана стаття включає одну форму такої участі, яку можна
ідентифікувати

як

механізми

громадського

контролю

суб'єктів

владних

повноважень. Мова йде про проведення (або замовлення проведення) громадської
антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та проектів нормативноправових актів. Її реалізація як і у випадком з громадською експертизою діяльності
ОВВ передбачає також подання пропозицій до органів публічної влади, отримання
від останніх інформації про врахування поданих рекомендацій. До речі, низка
експертів звертає увагу на очевидні переваги у здійсненні такої експертизи особливо
у діяльності громадських рад, оскільки останні можуть: отримувати спрощений
доступ до проектів НПА та іншої необхідної інформації; створювати необхідні
умови для здійснення фахової антикорупційної експертизи, залучивши необхідних
фахівців; мати більш дієвий вплив на орган влади, оскільки він має обов’язково
розглядати рішення (висновок) ради [29, с. 29]. Однак чинне законодавство наразі не
містить спеціальних норм, що регламентують процедуру передачі висновків такої
експертизи органам публічної влади. Для цього продовжується використовуватися
механізм звернень (у самому Законі “Про звернення громадян” даний вид звернень
не виділено в окрему категорію). Крім того, на відміну від процедури громадських
експертиз громадська антикорупційна експертиза не встановлює жодних вимог для
розробників нормативно-правових актів чи їх проектів обов’язково враховувати
експертні пропозиції. Ст. 55 Закону лише зобов’язує владні інститути розглянути
результати такої експертизи та інформувати виконавців останньої або її замовників,
які з рекомендацій були прийняті до уваги.
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У цілому громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів
при всіх його перевагах не можна назвати, принаймні зараз, вагомим засобом
громадського контролю органів публічної влади, особливо зважаючи на те, що така
громадська діяльність вимагає солідної кваліфікації від її виконавців, а
використаний

інтелектуальний

потенціал

останніх

може

бути

просто

проігнорований або вихолощений розробниками актів, що часто трапляється при
прийнятті вже остаточної версії правового документу.
Що стосується інформування громадянами про виявлені факти вчинення
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, реальний, потенційний
конфлікт інтересів спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції,
Національне агентство та інших органів влади чи організації, в яких були вчинені ці
правопорушення, то дана форма протидії корупції є, по суті, аналогом скарг (форми
звернень), що не місить попереджувальної функції. Це виявлення правопорушення
постфактум, що не може бути витлумачено як громадський контроль у тому сенсі, в
якому останній розглядається у нашому дослідженні.
Отже, аналіз нормативно-правової бази, що стосується питань громадського
контролю в Україні свідчить, що національне законодавство допускає здійснення
контролю над діяльністю органів влади з боку інститутів громадянського
суспільства. При цьому найбільшого прогресу вдалося досягти при унормуванні
доступу до публічної інформації шляхом інформаційного запитів, процедури
громадських обговорень та експертиз та оптимізації діяльності громадських рад, що
викликає певний оптимізм щодо перспектив розвитку досліджуваної суспільної
діяльності.
Безумовно громадський контроль в Україні не обмежується лише вище
зазначеними механізмами. Законодавче поле також передбачає застосування й
інших форм суспільного контролю, що так чи інакше перетинаються с функціями
громадського контролю.
Так, С. М. Кушнір у своєму дисертаційному дослідженні виділяє ще низку
правових засобів контролю державних органів влади та органів місцевого
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самоврядування, передбаченого українським законодавством збоку громадськості
[117, с. 122 – 130]:
- Кодекс України про адміністративні правопорушення [163] згідно із ч.1 п.9
та ч.2. п. 2, 4, 7, 7-1 статті 255 Кодексу України про адміністративні
правопорушення надає право представникам громадських організацій або органів
громадської

самодіяльності

складати

протоколи

про

адміністративні

правопорушення на надсилати їх уповноваженим органам державної влади. Серед
них визначені: члени громадського формування з охорони громадського порядку і
державного кордону (статті 92, 148, 152, 154, 160, 175-1, 179, 185-7, 186-2, 186-4);
громадські інспектор Українського товариства охорони пам'яток історії та культури
(стаття 92); члени громадського формування з охорони громадського порядку і
державного кордону (статті 65, 66, 70, 73, 77, 82, 89, 90-1, 153 та 202 ); громадський
лісовий інспектор (статті 63, 64-70, 73, 76, 77); громадський інспектор з охорони
довкілля (статті 65-66, 70, 76 - 77-1, 78, 82, стаття 89 (щодо диких тварин), статті 914, 153); громадський інспектор з контролю за використанням та охороною земель
(статті 52 - 53-1, 53-3, 53-4) тощо.
Закон України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини"
[204] регламентує право громадян здійснювати громадський контролю через
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, використовуючи широкий
спектр повноважень останнього;
- Закон України "Про статус народного депутата України" [203] регламентує
порядок особистого прийому громадян народними депутатами України та
здійснення громадського контролю за допомогою інституту депутатських запитів та
інших повноважень народних депутатів України;
- Закон України "Про доступ до судових рішень" [174] визначає порядок
доступу до судових рішень з метою забезпечення відкритості діяльності судів
загальної юрисдикції, прогнозованості судових рішень та сприяння однаковому
застосуванню законодавства. Кожен має право на доступ до судових рішень. Це
право забезпечується офіційним оприлюдненням судових рішень на офіційному вебпорталі судової влади України;
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- Закон України "Про демократичний цивільний контроль над Воєнною
організацією і правоохоронними органами держави" [172] визначає правові засади
організації і здійснення демократичного цивільного контролю над Збройними
Силами України та іншими утвореними відповідно до законів України військовими
формуваннями, а також над правоохоронними органами держави;
- Закон України "Про місцеві державні адміністрації" [194] регламентує
порядок прийому громадян посадовими особами місцевих державних адміністрацій
та розгляду відповідних звернень громадян);
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" [193] передбачає
право територіальної громади проводити громадські слухання – зустрічатися з
депутатами відповідної ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під
час яких члени територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати
питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до
відання місцевого самоврядування;
Закон України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади
та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" [196].
- Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" [197],
який визначає повноваження профспілок, їх об’єднань щодо захисту прав громадян
на працю та здійснення суспільного контролю за додержанням законодавства про
працю тощо.
Водночас варто зазначити, що вказані законодавчі акти регулюють або
непрямі форми громадського контролю (наприклад, через депутатські запити), або
регламентують різні форми суспільного контролю, що не мають безпосереднього
відношення до громадської участі у прийнятті суспільно важливих рішень
суб’єктами владних повноважень. Ключовою ж характеристикою громадського
контролю, як було встановлено, є та, що він, будучи формою такої участі, загалом
спрямований на удосконалення системи прийняття політико-управлінських рішень в
суспільних інтересах. Відповідно у нашому дослідженні ми обмежились аналізом
правового унормування лише тих механізмів громадського контролю, що містять

111

попереджувальну функцію, а отже виступають важливими зовнішніми засобами
підвищення дієвості державно-управлінської діяльності.
Як показує проведений аналіз, суттєвим недоліком законодавчої бази у
досліджуваному питанні залишається відсутність базового закону про громадський
контроль, що призводить до неузгодженості між окремими нормативно-правовими
актами та певним недоліками в процедурі здійснення досліджених форм
громадського контролю. Проте як справедливо стверджують чимало дослідників
[226; 235; 51; 50], незважаючи на наявні вади у правовому регулюванні участі
громадськості та ІГС у формуванні та реалізації державної політики, у тому числі
шляхом громадського контролю, більшість проблем все ж таки знаходиться у
площині практики правозастосування.
Таким чином, набуває особливої актуальності питання наскільки ефективно
реалізуються на практиці досліджені форми громадського контролю? Даній проблемі
буде присвячений наступний розділ нашого дисертаційного дослідження.
Висновки до розділу 2
За результатами аналізу фахової літератури, соціологічних та експертних
досліджень підтверджено гіпотезу про залежність ефективності здійснення
громадського контролю в Україні від загального стану розвитку громадянського
суспільства та рівня взаємодії його інститутів з державною владою. Доведено, що на
заваді розвитку громадського контролю в Україні стоїть цілий комплекс системних
причини соціального, інституційного і політичного характеру. Серед них домінуюче
значення мають: незначна фінансова життєздатність вітчизняних інститутів
громадянського суспільства; брак суспільної довіри до інститутів громадянського
суспільства та низький рівень залучення громадян до їхньої діяльності; незначний
сегмент НУО в структурі зареєстрованих громадських об'єднань, які є потенційними
суб'єктами громадського контролю; відчутна пасивність громадськості стосовно
захисту своїх прав та інтересів на тлі виразних запитів щодо необхідності контролю
дій влади; тотальна недовіра до інститутів державної влади; недостатня
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функціональна спроможність центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо
виконання завдань сприяння розвитку громадянського суспільства; обмежений
ресурсний потенціал відповідальних за взаємодію з громадськістю структурних
одиниць відповідних органів; відсутність системності у впровадженні політики
сприяння розвитку громадянського суспільства; формалізований підхід органів влади
до реалізації основних механізмів залучення громадськості до формування державної
політики (у тому числі механізмів громадського контролю) тощо. Для вирішення
вказаних проблем обґрунтована необхідність створення сприятливих організаційноправових умов для налагодження комунікації державних органів влади та
громадськості у сфері формування та реалізації державної політики.
Дослідження

сучасного

стану

нормативно-правового

забезпечення

функціонування громадського контролю в Україні дозволяє визначити, що сучасне
національне законодавство забезпечує достатній обсяг інструментів для здійснення
відповідного контролю над діяльністю органів державної влади з боку інститутів
громадянського суспільства. При цьому, найбільшого прогресу вдалося досягти при
унормуванні доступу до публічної інформації шляхом інформаційного запитів,
процедури громадських обговорень та експертиз, у тому числі антикорупційної,
оптимізації діяльності громадських рад, що викликає певний оптимізм щодо
перспектив розвитку досліджуваної суспільної діяльності. Водночас, як показує
проведений аналіз, суттєвим недоліком законодавчої бази у досліджуваному питанні
залишається відсутність базового закону про громадський контроль (як власне і
відсутність чіткого визначення самої категорії "громадський контроль"), що
призводить до неузгодженості між окремими нормативно-правовими актами та
певним недолікам в процедурі здійснення досліджених форм громадського
контролю. Зокрема, виявлено, що чинне законодавство не передбачає реальних
механізмів імплементації органами влади рекомендацій та експертних пропозицій,
що надаються громадськими радами, громадянами та їх інститутами за результатами
різних форм громадського контролю.
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РОЗДІЛ 3
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ В
СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ
3.1. Сприяння органами влади громадській антикорупційній експертизі
нормативно-правових актів
Корупція

в сучасній

України

визнана

однією з основних

перепон

реформування системи державного управління на засадах публічності, верховенства
права, реального, а не номінального розподілу влади в державі, а також формування
громадянського суспільства, створення сприятливих умов для розвитку економіки і
соціального капіталу.
На сьогодні не існує однозначного визначення поняття корупції, ні в
національних законодавствах країн світу, ні в міжнародних правових актах, що є
цілком природним, враховуючи, що це багатоаспектне явище. При ідентифікації
корупції, принаймні в міжнародній нормативно-правовій базі, оптимальним, на наш
погляд, підходом є виділення її характерних ознак, що дозволяє виявити корупційні
діяння, які і стають об’єктом здійснення антикорупційних заходів збоку
уповноважених органів влади. До таких характерних ознак корупції, що
застосовується, зокрема, у документах ООН, Ради Європи та інших міжнародних
організацій (Конвенція про боротьбу з корупцією, ухвалену Радою Європейського
союзу 26 травня 1997 р.; Конвенція про боротьбу з підкупом іноземних посадових
осіб у міжнародних комерційних справах, схвалена Організацією економічного
співробітництва й розвитку 21 листопада 1997 р.; Конвенція про кримінальну
відповідальність за корупцію, ухвалена Комітетом міністрів Ради Європи 27 січня
1999 р.; Конвенція ООН проти корупції від 31 жовтня 2003 р.) відносяться:
безпосереднє заподіяння шкоди авторитету чи іншим інтересам держави;
незаконний характер одержаних держслужбовцем матеріальних i нематеріальних
благ; використання держслужбовцем свого становища всупереч інтересам державної
служби; наявність у посадових осіб умислу на вчинення дій або бездіяльності, які
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об‘єктивно завдають шкоду законим інтересам держави; корислива мета або інша,
зацікавленість державного службовця.
Відповідно у національних і міжнародних правових актах, численних
наукових дослідженнях корупційні діяння ідентифікуються як: хабарництво (підкуп
посадових осіб або спонукання до підкупу збоку посадових осіб); тіньовий лобізм;
непотизм; використання чи маніпулювання службовою інформацією в особистих чи
групових інтересах; незаконна участь у підприємницький діяльності особисто або
через довірених осіб; незаконне збагачення посадової особи або пов’язаних з нею
особистим інтересом сторонніх осіб шляхом використання, придбання чи
відволікання державних коштів i власності, незаконного розподілу інвестицій,
проведення приватизації активів (через організацію незаконних конкурсів, аукціонів
і т.п.), що знаходяться у державній власності; повне або часткове звільнення від
податкових

платежів;

незаконне

застосування

преференцій

щодо

різних

корпоративних груп; зловживання політичним впливом в корисливих цілях;
зловживання службовим становищем; підкуп в приватному секторі та розкрадання
майна в приватному секторі тощо.
Для посилення боротьби з вище означеними явищами, у 2014 році при
активній участі громадськості була істотно удосконалена (оновлена) відповідна
нормативно-правова база. Зокрема, були ухвалені нові закони "Про запобігання
корупції" (з набранням чинності у квітні 2015 року Закон замінив закон "Про засади
запобігання і протидії корупції" 2011 року), "Про засади державної антикорупційної
політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 – 2017 роки", "Про
національне антикорупційне бюро України", "Про державні закупівлі", "Про
очищення влади", "Про люстрацію суддів", "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів
юридичних осіб та публічних діячів", "Про прокуратуру" та інші закони, пов’язані з
протидією корупції.
Незважаючи на те, що в 2014 році законодавча і виконавча влада досягла
відомих успіхів в прийнятті важливих антикорупційних правових документів,
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суспільне ставлення до ефективності державної політики у цій сфері фактично не
змінилося (див. п.п. 2.1).
Відсутність істотного прогресу в розслідуваннях корупційних злочинів
колишнього Президента, його оточення та інших високопосадовців, нових злочинів,
зафіксованих ЗМІ, громадськими організаціями після подій Революції Гідності (див.
докладніше [151; 139; 3]), чітко вказують на необхідність інтенсифікації зменшення
впливу інституційних чинників, що продовжують підживлювати та відтворювати
корупційні практики в країні. Вони, зокрема включають: широкі повноваження
державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, народних
депутатів та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави; недостатня
прозорість процесу надання послуг та прийняття рішень; недостатні силові заходи
протидії корупції; відсутність матеріальних стимулів до сумлінного виконання
державними службовцями своїх посадових обов’язків тощо. Все це вимагає
нагального реформування судової та правоохоронної системи, прокуратури,
антикорупційної законодавчої бази відповідно до рекомендацій міжнародних
організацій (ОЕСР, ГРЕКО, Венеціанської комісії та інших), сприяння свободі
слова, формування незалежних засобів масової інформації, а також створення дієвих
інструментів громадського контролю за діяльністю державних органів з боку
інститутів громадянського суспільства.
Технічно, більшість механізмів громадського контролю, які практикуються в
Україні неурядовими організаціями (НУО) і громадянами, такі як консультації із
громадськістю, діяльність громадських рад та інших консультативно-дорадчих
органів при органах виконавчої влади (ОВВ), громадська експертиза діяльності
ОВВ, моніторинг виконання державних регіональних та інших програм, аналіз
регуляторних актів органів влади у сфері господарських відносин, журналістські
розслідування, доступ до публічної інформації та інші, можуть бути застосовані
(навіть комплексно) для нагляду за діяльністю чи бездіяльністю держави у сфері
протидії корупції.
В той же час саме громадська антикорупційна експертиза нормативноправових актів (НПА) є єдиним засобом громадського контролю, призначенням
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якого є викривання та попередження корупціогенних ризиків ще на етапі створення
(чи удосконалення) "правил гри", що визначають інституційні фактори відтворення
корупції в українській державі. Саме тому проблема сприяння органів влади
громадській антикорупційній експертизі має стати предметом наукового інтересу та
прискіпливого аналізу в рамках даного дослідження. Від того, як реагують суб’єкти
владних повноважень, особливо ті, що мають законодавчу ініціативу, на здійснення
громадськістю відповідної експертизи, залежить власне і готовність державного
апарату до формування і реалізації державної політики у сфері протидії і
запобігання корупції.
Серед широкої нормативно-правової бази, що унормовує засоби протидії і
запобігання корупції в системі державного управління України питання проведення
громадської

антикорупційної

експертизи

нормативно-правових

актів

(НПА)

регламентує декілька правових документів. Першим і основним з них є новий
базовий антикорупційний закон – Закон України "Про запобігання корупції" №
1700-VII від 14 жовтня 2014 року [180]. Ст. 1 Закону визначає антикорупційну
експертизу як "діяльність із виявлення в нормативно-правових актах, проектах
нормативно-правових актів положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими
нормами

можуть

сприяти

вчиненню

корупційних

правопорушень

або

правопорушень, пов’язаних з корупцією".
По суті, антикорупційна експертиза спрямована на виявлення у нормативних
актах так званих корупціогенних чинників, під якими розуміються здатність
окремого нормативного припису чи їх сукупності самостійно чи у взаємодії з
іншими нормами сприяти вчиненню корупційних правопорушень. Зокрема,
Методологія

здійснення

антикорупційної

експертизи

НПА,

що

розробило

Міністерство юстиції України, визначає наступні корупціогенні фактори: нечітке
визначення функцій, прав, обов’язків і відповідальності органів державної влади та
місцевого самоврядування, осіб, уповноважених на виконання функцій держави або
місцевого

самоврядування

(широта

дискреційних

повноважень);

створення

надмірних обтяжень для одержувачів адміністративних послуг; відсутність або
нечіткість адміністративних процедур; відсутність чи недоліки конкурсних
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(тендерних) процедур; юридичні колізії нормативно-правових актів (невідповідність
змісту нормативних приписів нормативно-правового акту чи його проекту
положенням нормативно-правового акту, який має вищу юридичну силу);
порушення вимог нормопроектувальної техніки та низка інших техніко-юридичних
недоліків, що можуть міститися у правових документах [184].
Як випливає з норм вітчизняного законодавства, зокрема, статей 21 і 55 даного
Закону України, цей інструмент громадського контролю можна розглядати як
окремий і повноцінний механізм громадської участі в управлінні державою.
Замовники і виконавці громадської антикорупційної експертизи НПА мають право:
- подавати за результатами експертизи пропозиції до органів державної влади,
а також отримувати від відповідних органів інформацію про врахування поданих
пропозицій (Ст. 21);
- здійснювати антикорупційну експертизу у таких сферах як: права та свободи
людини і громадянина; повноваження органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування; надання адміністративних послуг; розподіл та витрачання коштів
державного бюджету та місцевих бюджетів; конкурсні (тендерні) процедури (Ст.
55).
Також згідно Ст. 55 означеного Закону, громадська антикорупційна
експертиза відрізняється від інших видів такої експертизи суб’єктами її проведення,
джерелами фінансування, а також критерієм її обов’язковості. Дана стаття зазначає,
що громадська антикорупційна експертиза чинних нормативно-правових актів та
проектів нормативно-правових актів може проводитися за ініціативою фізичних
осіб, громадських об’єднань та юридичних осіб. Проведення такої експертизи, а
також оприлюднення її результатів здійснюються за рахунок відповідних фізичних
осіб, громадських об’єднань, юридичних осіб або інших джерел, не заборонених
законодавством. Крім того проведення громадської антикорупційної експертизи
НПА не є обов’язковою на відміну від державної – тієї, яку здійснюють Мін’юст
(щодо проектів нормативно-правових актів, що вносяться органами виконавчої
влади на розгляд Кабінету Міністрів України, чинних законів України, актів

118

Президента України та Кабінету Міністрів України), комітет Верховної Ради
України, до предмета відання якого належить питання боротьби з корупцією (щодо
проектів НПА, внесених на розгляд Верховної Ради України народними депутатами
України), а також Національне агентство запобігання корупції (стосовно проектів
актів, що вносяться на розгляд Верховної Ради або Кабміну).
Але не зважаючи на цю обставину, її результати (пропозиції), підлягають
обов’язковому розгляду органами державної влади, які є розробниками НПА, так
само як і зауваження державних суб’єктів її проведення.
Право на проведення громадянами та інститутами громадянського суспільства
антикорупційної

експертизи

НПА

також

передбачається

безпосередньо

у

положеннях наступних нормативно-правових актів:
- Регламенту Кабінету Міністрів України [187], у якому при проведенні такої
експертизи розробник надає громадянам або об'єднанням громадян за їх зверненням
проект акту з необхідними матеріалами, повідомляє про строки завершення його
підготовки (§42). Також даний параграф зобов’язує Кабмін розглядати під час
опрацювання проекту пропозиції, що надійшли в результаті проведення громадської
антикорупційної експертизи;
- Закону України "Про демократичний цивільний контроль над воєнною
організацією і правоохоронними органами держави" № 975-IV від 19 червня 2003 р.
[172], в Ст. 19 якого в рамках здійснення громадського контролю громадським
організаціям гарантується можливість проводити громадську експертизу проектів
законів, рішень, програм та представляти свої висновки і пропозиції відповідним
державним органам для врахування в ході реформування складових частин Воєнної
організації та правоохоронних органів держави.
Однак, як вже писалося у попередньому розділі, хоча вище означені
нормативно-правові акти і надають відповідні права громадськості, треба зазначити,
що вони, не встановлюють прямої вимоги для суб’єктів владних повноважень щодо
обов’язкового врахування зауважень, наданих за результатами експертизи НПА у
випадку виявлення у них факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню
корупційних правопорушень. Мова йде лише щодо їх оприлюднення. Більше того,
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розглянута нормативно-правова база фактично не регулює процедуру передачі
висновків такої експертизи відповідним органам державної влади та місцевого
самоврядування, а також, не унормовує питання щодо порядку реагування органами
влади на її висновки.
Разом з тим, ці процедури унормовуються іншими нормативно-правовими
актами, що регулюють інші інструменти громадського контролю. Звичайно такий
стан речей у вітчизняній законодавчій базі може заплутати недосвідчених суб’єктів
громадського контролю. Для того щоб полегшити орієнтування громадян і
громадських об’єднань у чинних правових нормах держава мала б подбати про
створення спеціальної методології проведення антикорупційної експертизи.
Так, для всіх видів антикорупційної експертизи – державної і громадської –
Міністерство юстиції рекомендує користуватися розробленою ним методологією
[184], хоча порядок проведення такої експертизи не є однаковим для всіх суб’єктів
експертизи. Зокрема, в якості прикладу, щодо антикорупційної експертизи чинних
нормативно-правових актів, Закон України "Про запобігання корупції" встановлює,
що у разі виявлення факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню
корупційних правопорушень, результати експертизи підлягають обов’язковому
оприлюдненню на офіційному веб-сайті органу, який проводив відповідну
експертизу (Ст. 55). Тобто, відповідно до законодавства – на веб-порталах Мінюсту
та комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції. У той
же час, для громадської антикорупційної експертизи відповідний Закон такої вимоги
не встановлює.
Усі вище означені процедурні питання – як і де розміщувати пропозиції за
результатами громадської антикорупційної експертизи, яким чином орган влади має
реагувати та сприяти проведенню такої експертизи, як добитися врахування органом
влади пропозицій громадськості, яким шляхом можна проводити експертизу – мала
б визначити і регламентувати вказана методологія Мінюсту, проте вона
обмежується зовсім іншими питаннями, а саме, як аналізувати НПА і як правильно
оформити висновки. Тобто Міністерство юстиції за час дії як Державної програми
щодо запобігання і протидії корупції на 2011 – 2015 роки, так і все ще чинної
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Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в
Україні на 2015 – 2017 рр. [183] не проводило належним чином роз’яснювальну
роботу щодо проведення громадської антикорупційної експертизи.
Функції Мінюсту у цьому відношенні довелося виконувати неурядовим
організаціям, які протягом 2012 – 2014 років розробили декілька методичних
рекомендацій

з

проведення

громадської

антикорупційної

експертизи,

що

роз’яснювали, у тому числі й окреслені нами питання. Серед них варто вказати
спільну роботу, проведену у 2012 – 2013 рр. Інститутом прикладних гуманітарних
досліджень, Центром політико-правових реформ, Transparency International Україна,
Центром громадської адвокатури "Як провести громадську антикорупційну
експертизу? Методичні рекомендації" [261], а також підготовлену у 2014 р. і
удосконалену у 2016 р. Центром політико-правових реформ "Методологію
проведення громадської антикорупційної експертизи" [134].
Повертаючись до питань, пов’язаних з порядком і процедурою проведення
громадської антикорупційної експертизи НПА, а також практичними аспектами
сприяння і реагування органами державної влади на здійснення відповідного
інструменту громадського контролю, то аналіз вітчизняної нормативно-правової
бази дозволяє виділити декілька способів його застосування: самостійне через
інструмент звернень; на замовлення органу публічної влади; в рамках діяльності
громадських рад чи інших консультативно-дорадчих органів; в рамках публічного
громадського обговорення (тут мається на увазі вже безпосереднє висвітлення
результатів громадської антикорупційної експертизи, які часто поширюються на під
час публічних консультацій)1; у формі громадської експертизи діяльності органів
виконавчої влади, якщо цього вимагає мета проведення такої експертизи.
Отримання необхідної інформації для експертизи відбувається через
інструмент запиту (в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном,
електронною поштою)) до державних розпорядників публічної інформації, за
допомогою якого вони можуть отримувати нормативно-правові акти та їх проекти
Детальніше процедура функціонування цього механізму громадського контролю буде
проаналізована у наступному підрозділі
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відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" № 2939-VI від
13 січня 2011 р. [173]. Публікація та інші способи висвітлення результатів
громадської антикорупційної експертизи крім надсилання матеріалів органу влади в
рамках функціонування інструменту запиту часто відбувається під час діяльності
робочих груп, на засіданнях комітетів Верховної Ради, семінарах, круглих столах,
конференціях, а також у ЗМІ.
Перші три способи проведення антикорупційної громадської експертизи, як
свідчить практика застосування цього механізму громадського контролює, є
найбільш поширеними.
Самостійне проведення такої експертизи як правило відбувається через
інструмент звернень до органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
а також їх посадових і службових осіб, згідно якого вони можуть надавати свої
експертні пропозиції в порядку, передбаченому Законом України "Про звернення
громадян" № 393/96-ВР від 2 жовтня 1996 року [76]. Нагадаємо, що згідно Ст. 3
Закону України "Про звернення громадян" громадяни мають право надсилати
органу влади, пропозиції (зауваження). Фахівці у сфері сприяння розвитку
громадянського суспільства мають рацію, коли вважають, що висновок громадської
антикорупційної експертизи чинного чи проекту нормативно-правового акту, що
видає той чи інший орган влади, може містити пропозиції щодо поліпшення його
діяльності [261, с. 27]. Ми не станемо звертатися до аналізу цього закону, й
особливо

вказувати

недоліки

подібної

форми

проведення

громадської

антикорупційної експертизи (все це мало місце у Розділі 2), а лише нагадаємо, що
Закон унормовує один із самих простих і доступних способів передачі органу влади
результатів громадської антикорупційної експертизи (подання пропозиції усно або
письмово) та отримання суб’єктом такої експертизи відповіді від органу влади про
результати врахування ним його пропозицій. Усі висновки відповідно до норм
Закону України "Про звернення громадян" доводяться до відома Мінюсту, Комітету
Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції, інших парламентських
комітетів, фракцій та державних органів, акти яких проходили таку експертизу.

122

Також результати експертизи розміщуються на веб-сайтах виконавців відповідного
дослідження.
Щодо

ефективності

(функціональності)

такого

способу

проведення

досліджуваної експертизи суб’єктами громадського контролю, то як свідчить
практика, останні демонструють вагомі результати порівняно з державними
суб’єктами антикорупційної експертизи. Однак результативність самостійного
проведення таких експертиз визначальним чином залежить від позиції органу
публічної влади щодо використання її результатів, яку не можна назвати
сприятливою. Для ілюстрації таких висновків можна провести такі паралелі.
Так, профільним державним інститутом – Комітетом Верховної Ради з питань
антикорупційної політики – у листопаді 2014 року – січень 2021 року було
підготовлено 7529 експертних висновків щодо проектів нормативно-правових актів,
винесених на розгляд парламенту, серед яких 529 визнані такими, що містять
корупціогенні фактори та не відповідають вимогам антикорупційного законодавства
(див відповідну звітність: [82; 83; 81], тобто 6,91% із тих, що аналізувалися
Комітетом.
Що стосується відповідної роботи Міністерства юстиції, то у 2013 році на
правову експертизу до нього надійшло 4604 проекти нормативно-правових актів, але
з усього загалу актів за її результатами корупційні ризики були виявлені лише у 19
проектів НПА, тобто у 0,4%. При цьому найчастіше виявлялися недоліки технікоюридичного характеру, які Методологія Мінюсту відносить до корупціогенних
факторів, і лише в низці проектів було виявлені положення, що мали ознаки
неналежного визначення функцій, прав, обов’язків органів державної влади та
місцевого самоврядування (дискреція) [80]. На жаль статистичну картину погіршує
повна відсутність звітності Мінюсту за 2014 – 2017 роки про проведені заходи у
сфері протидії і запобігання корупції. Відомо лише те, що планах проведення
антикорупційної експертизи чинних НПА на кожен із цих років фахівці міністерства
мали здійснити антикорупційну експертизу принаймні декількох законів, однак
жодних висновків не публікувалося [3, с. 162-163]. Причина неефективності
антикорупційної експертизи проектів НПА Кабміну, що здійснює Мінюст є доволі
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очевидною: цей ОВВ є відповідальним за їх розробку і одночасно уповноважений
шукати в останніх корупціогенні ризики. Зрозуміло, що така експертиза не може
бути об’єктивною.
Утім у 2018 році ситуація зі звітами суттєво покращилась. Відтепер на сайті
Мінюсту публікуються детальні щоквартальні звіти про результати проведення
антикорупційної експертизи НПА та проектів НПА. Разом із тим, за висновками
громадської

оцінки

ефективності

впровадження

державної

антикорупційної

політики, проведеної у 2019 р. спільно ЦППР, Transparency International Україна, ГО
«StateWatch», ефективність такої експертизи не підвищилась: за результатами
аналізу 3,6 тис. проектів актів Уряду Міністерством не знайшло корупціогенних
факторів у жодному з них; та сама ситуація і з кількома чинними законами та
актами Кабінету Міністрів, що були об’єктом експертизи; серед 157 законопроектів
МЮ вдалося знайти лише у двох з них по одному корупціогенному фактору.
Загалом, як зазначається у даному дослідженні, за весь період проведення
антикорупційної експертизи всіх видів (на той момент це майже 6 років) МЮ
проаналізувало не більше двох десятків чинних НПА, серед яких знайшло кілька
таких, що містять корупціогенні фактори [220, с. 24].
Ситуація з антикорупційною експертизою НАЗК до 2019 р. була найгіршою з
усіх органів публічної влади, уповноважених її проводити. За весь попередній
період (2016–2018 рр.) НАЗК проаналізувало лише 15 законопроектів, результати
аналізу яких не можна ідентифікувати як антикорупційну експертизу у загально
прийнятому смислі. Зокрема, у них не вказувалась, ні наявність чи відсутність
корупціогенних факторів, ні пропозиції з їх усунення чи мінімізації [4, с. 155].
Причиною було відсутність власної Методології проведення антикорупційної
експертизи проектів НПА, а також Методичні рекомендації щодо проведення
експертизи. Останні були затверджені лише 28 грудня 2018 – через три роки від
заснування цього органу.
Однак реально позитивну динаміку з розвитку даної діяльності НАЗК можна
спостерігати тільки з початку 2020 р., коли на сайті Агентства почалися
публікуватися висновки антикорупційних експертиз. Як результат тільки за рік (із
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січня 2020 по лютий 2021 р.) НАЗК провело 61 повноцінну антикорупційну
експертизу, відповідно до затвердженої методології [176].
Як можна побачити, продуктивність профільного комітету Верховної Ради
виявилась невимовно вищою враховуючи який значний потік актів надходить до
його фахівців, ніж у Міністерства юстиції і НАЗК. Крім того, за оцінкою суб’єктів
громадського контролю, з 2015 року Комітет і VIII і ІХ скликань Верховної Ради
плідно співпрацює із останніми. Це сталося, як завдяки тому, що склад відповідного
парламентського комітету значною мірою формувався з колишніх громадських
експертів і активістів, так і створенню при Комітеті консультаційно-дорадчого
органу – Ради громадських експертиз, – а також внаслідок поширення практики
замовлення антикорупційних експертиз у окремих громадських організацій.
Для порівняння, результативність громадських антикорупційних експертиз
виявилась очікувано вищою, ніж у органів влади.
Так, за результатами експертиз проектів нормативно-правових актів депутатів
Верховної Ради VIII скликання і ЦОВВ протягом листопада 2014 – червня 2016 рр.
фахівцями одного тільки Центру політико-правових реформ (далі – ЦППР) було
виявлено, що з 385 законопроектів, внесених на розгляд парламенту, 126 мали
корупційній ризики, а це фактично третина з усіх проаналізованих документів [39].
Крім того, у цей період експертами ЦППР здійснено громадську антикорупційну
експертизу понад 20 чинних Законів (КК, КУпАП, антимонопольно-конкурентні
закони тощо) [4, с. 156]. Також протягом 2019 – 2020 рр. Центром було
проаналізовано ще 8 законопроектів ІХ скликання ВРУ, з яких половину
рекомендувалося відхилити [9].
Також доцільно навести приклад роботи Ради громадських експертиз –
громадський дорадчий орган, утворений при Комітеті Верховної Ради України з
питань антикорупційної політики (запрацював з вересня 2015 р.). Із її утворенням
частота проведення Комітетом антикорупційних експертиз значно зросла. За весь
час роботи протягом 2015 – 2021 років Рада громадських експертиз проаналізувала
5736 законопроектів, 642 з яких містили корупційні ризики, а до 1818 висловлено
зауваження [40; 41]. Тобто з усієї маси опрацьованих проектів НПА 11,19% були
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визнані як такі, що мають ризик корупції. А це майже на половину більше, ніж
визнається самим профільним парламентським комітетом.
Отже, як свідчать офіційні дані державних органів, уповноважених
реалізовувати подібний механізм протидії корупції, результативність самостійних
громадських експертиз НПА значно перевищує аналогічні показники державної
антикорупційної експертизи. При цьому на відміну від державних виконавців
антикорупційної експертизи НПА та їх інформаційно-аналітичних потужностей,
декілька активних ІГС не здатні забезпечити експертизу всього масиву правових
документів та їх проектів, тому їх діяльність спрямовується в першу чергу на аналіз
тих важливих для держави і суспільства нормативно-правових актів (переважно
законів і законопроектів), що в силу їх специфіки здатні стати джерелами
корупційних схем, зокрема, у таких сферах як: регулювання податкових і
економічних відносин; змін в дозвільній системі; проведення тендерних процедур;
регулювання повноважень органів влади (особливо силових); сприяння участі
громадян в управлінні державною тощо (див., наприклад, висновки антикорупційної
експертизи актів Кабінету Міністрів [218], законопроектів (ЦПСА; УІПП; ЦППР)
[37; 36; 38], чинних законів (ЦППР) [35]).
Малоймовірно, що причини різниці в результативності проведення державної і
громадської антикорупційної експертизи НПА лежать у різних методологіях її
здійснення. Між останніми не можуть існувати відмінності щодо підходів до
виявлення корупціогенних ризиків і оформлення самих висновків, інакше б основна
маса громадських експертиз не приймалася до відома. Крім того, громадські
антикорупційні експертизи таких солідних експертних неурядових організацій як
ЦПСА, УІПП, ЦППР та низки інших виконують, у тому числі, професійні науковці
– кандидати та доктори юридичних наук (див., наприклад, штат експертів цих
організацій [91; 92; 90]). Очевидно, що вказана причина лежить в небажанні органів
влади виявляти корупціогенні чинники там, де це потрібно. З тієї ж причини, а
також в силу наявних прогалин в нормативно-правовій базі, державні суб’єкти
нормотворчого
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Другий спосіб проведення громадських антикорупційних експертиз стає
можливим виключно за ініціативою органу влади, коли останній замовляє подібну
аналітичну роботу. Наразі єдиним таким державним інститутом в Україні, що
активно замовляє антикорупційні експертизи в ІГС є вище згаданий Комітет з
питань запобігання і протидії корупції та його попередник – Комітет Верховної Ради
з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією.
В той же час, як було показано вище, частка негативних висновків Комітету на
проекти нормативно-правових актів є значно нижчою від частки негативних
висновків, наданих за результатами громадської антикорупційної експертизи. Це
частково пояснюється політичними мотивами, коли Комітету на відміну від
громадських експертів доводиться враховувати політичні інтереси ініціаторів
законопроектів, не ставлячись надто критично до тих проектів, які не містять
відверто корупціогенних ризиків.
Досліджуваний інструмент громадського контролю можна здійснювати також
в рамках діяльності громадської ради або інших консультативно-дорадчих органів.
Не вдаючись до деталей, зазначимо, що однією з функцій громадської ради при
органах влади визначено проведення громадської антикорупційної експертизи
проектів

нормативно-правових

актів.

Процедура

здійснення

громадської

антикорупційної експертизи відбувається у такий спосіб: громадська рада може
проводити досліджуваний вид експертизи НПА, або шляхом залучення до її
проведення сторонніх фахівців, або самостійно. В обох випадках пропозиції, надані
у висновку до експертизи можуть оформлюватися як додаток до рішення
громадської ради [261, с. 35], які мають опублікуватися на веб-сайті органу, при
якому створена рада.
Щодо правових аспектів роботи громадських консультативних органів при
суб’єктах владних повноважень, то тут варто ще раз нагадати, що висновки
громадських рад також не є обов’язковими для врахування органами влади, що
робить дану форму громадської антикорупційної експертизи НПА такою ж "дієвою"
як і попередню. Це підтверджується і реальною практикою проведення
антикорупційної експертизи у складі дорадчо-консультативних органів при
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суб’єктах владних повноважень, спеціально уповноважених на проведення такої
експертизи НПА – громадської ради при Мінюсті, громадської експертної ради при
Комітеті Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції. Треба
зазначити, що українське законодавство також передбачає функціонування
Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції
(НАЗК), яка буде залучатися до проведення цим органом антикорупційної
експертизи НПА (Ст. 55 Закону України "Про запобігання корупції").
Діяльність громадської ради при Міністерстві юстиції в якості суб’єкта
громадських антикорупційних експертиз можна охарактеризувати як роботу
класичної української громадської ради з типовими для цих дорадчих органів
проблемами. Як відзначають багато фахівців, громадські ради дискредитували себе
в очах громадян ще у 2011 р., занадто показовими були скандали із формування цих
консультативно-дорадчих органів, які стали лише додатком до органу влади без
своєї "власної" позиції [45, с. 7]. Формування громадських рад відбувалося зі
значним, а інколи надмірним кількісним складом, що породжувало проблеми,
пов’язані з відсутністю кворумів для проведення засідань та (або) прийняття рішень
[49, с. 81]. Частина членів рад взагалі не мали достатніх навичок та знань для
ефективної роботи у подібних дорадчо-консультативних органах. Негативним
чинником їх роботи є також те, що громадські ради утворювалися із експертів
різних галузей, багато з яких спеціалізуються на вузькому колі питань. Це
призводило до того, що при розгляді конкретного питання кількість потрібних
громадських експертів часто виявлялася недостатньою.
Після внесення змін у “Типове положення про діяльність громадської ради
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”, що мали
місце у 2015 р. [166], про які йшлося у другому розділі дисертаційної роботи,
правове підґрунтя для вище окреслених проблем зникло. Однак незважаючи на усі
останні зміни у нормативно-правовому забезпеченні функціонування громадських
рад,
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цих

дорадчо-
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консультативних органів залишилися на місці. Основні з них добре відомі:
формалізований підхід ОВВ до звернень громадських рад або повне ігнорування
рекомендацій останніх; часто невисока спроможність членів рад організувати, у
тому числі узгоджувати, свою роботу; низька частота засідань рад, що найчастіше є
наслідком зайнятості їх членів основною роботою. Сюди слід додати і саму
специфіку функціонування українських громадських дорадчих органів, чиє основне
призначення полягає в сприянні організації публічних обговорень того чи іншого
рішення органу влади. Саме через ці причини надзвичайно низькою залишається
кількість

проведених

громадськими

радами

експертиз,

у

тому

числі

антикорупційних, проектів нормативно-правових актів, державних, регіональних та
місцевих програм тощо.
Громадській ради при Мін’юсті були і зараз притаманні усі вище означені
проблеми. Як визнали члени самої Ради Міністерство юстиції протягом 2013 –
початку 2014 року демонструвало повну відсутність співпраці з відповідним
громадським дорадчим органом щодо організаційного забезпечення діяльності його
діяльності, надання приміщень для проведення засідань та засідань із проведення
консультацій з питань участі громадян у формуванні та реалізації державної
правової політики та забезпечення конституційних прав та свобод громадян [208].
Водночас, і самі члени Громадської ради, судячи з доступних протоколів засідань,
декілька місяців після утворення займалися вирішенням суто організаційних питань
роботи Ради (відсутності кворумів, переобрання голови, виключення зі складу цього
органу осіб, що не відвідували засідання (з 77 члені, що починали роботу, постійно
відвідували засідання не більше 51).
Склад Громадської ради 2015 – 2017 рр., 2017 – 2019 рр. і 2019 – 2021 рр.
також не відзначився активністю в своїй роботі і збирався, судячи з протоколів
засідань усього три рази. Деякі комітети взагалі не працювали. Окремі члени Ради
жалілися на незадовільну роботу Міністерства з її зверненнями. Зокрема, на
чотирнадцять направлених до останнього звернень жодних відповідей не було
отримано, а на всі інші було отримано формальні відписки (див., наприклад,
Протокол №3 засідання Громадської ради при Міністерстві юстиції України від 03
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березня 2016 року [209]. І головне, немає жодної інформації про здійснення
Громадською радою при Міністерстві юстиції протягом 2015-2020 рр. громадських
антикорупційних експертиз НПА (див. відповідну звітність про її діяльність за
вказаний період: [61; 62; 63]).
Судячи із протоколів засідань, не практикує громадську антикорупційну
експертизу і Громадська рада при НАЗК (див. [60]).
Зовсім протилежною є ситуація з функціонуванням Ради громадських
експертиз при Комітеті Верховної Ради з питань антикорупційної політики. Якщо
співпраця попередника цієї ради – Громадської експертної ради – і Комітету з
питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією не вирізнялася
особливою результативністю, то протягом 2015 – 2021 рр. ситуація значно
покращилась.
Так, згідно звіту Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і
корупцією за 2012 – 2014 роки за час діяльності Громадської експертної ради було
підготовлено експертні висновки близько двохсот проектів НПА на предмет їх
відповідності вимогам антикорупційного законодавства. Однак, як відзначали деякі
члени тодішньої експертної ради, зокрема, директор з наукового розвитку ЦППР М.
Хавронюк, Комітет рідко брав до уваги пропозиції громадської антикорупційної
експертизи [253]. З утворенням Ради громадських експертиз у 2015 р. при Комітеті
ВР з питань антикорупційної політики експерти останньої зазначають, що
відповідним Комітетом враховуються вже 70% їхніх пропозицій [43; 4, с. 157].
Отже, як показує практика проведення громадських антикорупційних
експертиз в рамках діяльності громадських рад та інших консультативно-дорадчих
органів, то її також не можна оцінити як однозначно продуктивніший спосіб
порівняно

з

попереднім.

Ефективність

і

результативність

здійснення

антикорупційної громадської експертизи в цьому випадку також буде залежати від
обраної позиції органу влади (позитивний приклад – Комітеті ВР з питань
запобігання і протидії корупції) щодо використання її результатів, і ще більш
значною мірою від самого суб’єкта її проведення (негативний приклад – громадська
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рада при Мінюсті). Власне, як зазначалося вище, це характерно для всіх способів
реалізації цього механізму громадського контролю.
Практика свідчить, що у Верховній Раді депутати голосують за вигідні їм або
іншим суб’єктам законодавчої ініціативи (особливо Президенту України і Кабінету
Міністрів) проекти законів, навіть, якщо ІГС чи профільний парламентський
Комітет виявили там корупційні ризики. Хоча результати антикорупційної
експертизи і підлягають обов’язковому розгляду під час прийняття рішення щодо
прийняття нормативно-правового акту, порушення вимог цієї норми, жодним чином
не впливає на долю відповідного правового документу. Зокрема, за підрахунками
громадських експертів, депутатським корпусом Верховної Ради у 95% випадків
ігноруються

висновки

громадської

антикорупційної

експертизи,

оскільки

законодавство не встановлює імперативної норми враховувати її результати [253].
Таких прикладів можна навести дуже багато.
Наприклад, у попередньому Законі України "Про здійснення державних
закупівель" № 1197-VII від 10 квітня 2014 року [190] (станом на сьогодні він вже
втратив чинність, але нижче описана ситуація з його нормами наводиться в якості
наглядного прикладу), який був спрямований на вдосконалення законодавства у
сфері державних закупівель, підвищення рівня прозорості та відкритості здійснення
процедури державних закупівель, запобігання проявам корупції в цій сфері, не
зважаючи на зменшення у цілому в його положеннях корупційної складової,
забезпечення кращого доступу до публічної інформації та більших можливостей для
громадського контролю, експертами Українського інституту публічної політики в
проекті цього закону (№ 4587) було виявлено п’ять корупційних ризиків: 2 норми
відповідали корупціогенному чиннику "широта адміністративного розсуду та
дискреційні повноваження (нечітке визначення функцій, прав, обов'язків і
відповідальності органів влади)", ще 2 були викликані "прогалинами правового
регулювання", 1 норма могла бути спотвореною "колізіями в законодавстві".
Зокрема, згідно висновку громадської експертизи, проведеної наприкінці
березня – початку квітня 2014 року і надісланої Громадській експертній раді
тодішнього Комітету Верховної Ради України з питань боротьби із організованою
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злочинністю та корупцією [25], окремі положення Ст. 39 Закону, що регулювали
умови застосування переговорної процедури закупівлі, призводили до того, що при
застосуванні відповідної процедури був істотний ризик штучного уникнення
конкуренції в процесі здійснення державних закупівель, у тому числі, з метою
вимагання чи одержання неправомірної вигоди, що можна тлумачити як корупційне
правопорушення. Тоді неурядова організація рекомендувала доопрацювати проект
під час підготовки до другого читання. Разом з тим Закон був прийнятий
парламентарями у другому читанні та у цілому без урахування пропозицій
громадської експертизи. І повторна експертиза цього закону вже після його вступу в
дію, що була проведена силами вже двох НУО (УІПП та ЦППР), виявила вже сім
корупційних ризиків, включно зі старими [26]. Як і в попередньому випадку у
чотирьох редакціях Закону всі зауваження та рекомендації громадських експертиз
були проігноровані його розробником (Кабінетом Міністрів).
Хоча даний Закон було скасовано і замінено Законом України “Про публічні
закупівлі” [198], що вступив у дію з 1 квітня 2016 р., який суттєво удосконалив
законодавче поле і процедуру здійснення закупівель робіт і послуг для центральних
органів державної влади, зокрема, через розроблену електронну систему закупівель
“ProZorro”, це сталося, на жаль, не завдяки систематичному врахуванню
державними інститутами висновків громадських антикорупційних експертиз.
Визначальну роль тут грали інші чинники, зокрема, необхідність виконання
українською державою взятих на себе зобов’язань в рамках Угоди про асоціацію
між Україною і Європейським Союзом, а також, що важливіше, зобов’язань у сфері
протидії корупції, необхідних для отримання макрофінансової допомоги від
зовнішніх фінансових донорів. Хоча не можна відкидати і вплив громадського
сектору й експертного середовища з яким тодішня команда Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України проводила активні консультації.
Подібна ситуація простежується і з іншими "антикорупційними законами"
пост-майданного періоду. То й же Закон "Про очищення влади" № 1682-VII [75], що
впроваджує ідею люстрації, до якої, особливо у 2014 – 2015 рр., була постійно
прикута громадська увага, ухвалювався і продовжує функціонувати без урахувань
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результатів громадської антикорупційної експертизи. Очевидно, при ухваленні
депутатам достатньо було Висновку Комітету ВРУ з питань боротьби з
організованою злочинністю і корупцією, гідно з яким у проекті не були виявлені
корупціогенні чинники. У той же час у висновку антикорупційної експертизи
Центру політико-правових реформ таких ризиків було знайдено 8, у тому числі
таких, що призводять до наділення керівників державних органів повноваженнями з
організації перевірок, які відкривають широкі можливості для зловживань з метою
отримання неправомірної вигоди [27] (Ст. 5 Закону не передбачає відповідальності
керівника державного органу, наприклад, за приховування інформації або її
фальсифікацію, а також за перевищення повноважень у ході перевірок).
Громадську антикорупційну експертизу можна проводи у формі публічного
громадського обговорення 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" (див.
постанову Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 "Про
забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики"
[178]). Правові аспекти проведення консультацій з громадськістю тісно пов’язані з
функціонуванням громадських рад і докладно описані та проаналізовані у
попередньому розділі роботи. І свідчать вони про те, що публічні консультації є
інструментом громадського контролю так би мовити широкого вжитку (серйозний
аналіз нормативно-правових актів, що виносяться на обговорення, якщо він і
відбувається, здійснюється комплексно), що зачіпає роботу і функції системи
державного управління в цілому, і тому проблема сприяння органами влади його
проведенню варта окремого аналізу (див. п.п. 3.2).
Технічно громадська антикорупційна експертиза може бути здійснена у
вигляді консультацій з громадськістю. Однак, громадським експертам, що
спеціалізуються саме на громадських антикорупційних експертизах набагато
простіше і швидше, оминаючи існуючу процедуру публічних консультацій,
провести самостійну експертизу. Тим більше, що в обох випадках аналіз
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здійснюється щодо вже розроблених органом влади проектів правових документів.
Крім того, громадські обговорення стосуються тільки проектів НПА органів
виконавчої влади, у той же час, пропозиції самостійної експертизи не мають такого
обмеження.
Проте найбільш проблемні місця цієї форми громадської антикорупційної
експертизи лежать у площині сприяння органів влади здійсненню публічних
консультацій, тобто визначаються: бажанням представників органів виконавчої
влади активно залучати представників громадських об’єднань до обговорення
проектів НПА та враховувати пропозиції громадськості при ухваленні кінцевих
варіантів правових документів; завчасністю поширення матеріалів, винесених на
обговорення; строками проведення публічних консультацій тощо. Вказані чинники,
як свідчить аналіз, представлений у п.п. 3.2, призводять до того, що консультації з
громадськістю часто носять формальний характер. Якщо антикорупційні пропозиції
громадськості і враховуються органами виконавчої влади, то вони досить часто не
знаходять відображення у кінцевих варіантах законів, які ухвалюються народними
депутатами (про що ми писали вище), зокрема через те, що Регламентом Верховної
Ради не передбачено обов’язковості винесення законопроектів на публічні
обговорення після їх реєстрації в законодавчому органі [249, с. 58].
Нарешті

вітчизняне

законодавство

дозволяє

проводити

громадську

антикорупційну експертизу в рамках процедури громадської експертизи діяльності
органів виконавчої влади, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України №
976 від 5 листопада 2008 року [186]. Як відзначають ряд дослідників, предметом
громадської експертизи діяльності ОВВ може бути оцінка діяльності цих органів із
розроблення нормативно-правових актів та/або прийняття рішень з метою
виявлення корупціогенних чинників з наступною підготовкою пропозицій щодо їх
усунення [261, с. 29-30]. Технічно, порядок, визначений постановою Кабміну № 976,
є найбільш сприятливим для проведення громадської антикорупційної експертизи з
тих же причин, що і здійснення громадської експертизи ОВВ: пропозиції
експертизи, у тому числі, щодо усунення корупціогенних чинників у нормативноправових актах, орган влади зобов’язує враховувати при прийнятті своїх рішень;
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порядок проведення громадської експертизи має чітку процедуру інформування
суб’єктів експертизи і громадськість про результати розгляду експертних
пропозицій.
Але. Окрім виявлених нами у Розділ 2 проблемних місць порядку й процедури
проведення громадської експертизи ОВВ, існують низка чинників організаційноправового характеру, що роблять громадську антикорупційну експертизи НПА у
такій формі не популярною:
по-перше, подібний інструмент громадського контролю, як і у випадку з
публічними консультаціями, може бути застосований лише для органів виконавчої
влади, у той же час Ст. 55 Закону України "Про запобігання корупції", встановлює,
що результати антикорупційної експертизи підлягають обов’язковому розгляду
органом влади, який є суб’єктом видання/прийняття НПА, включно органом
місцевого самоврядування. Однак, останні згідно Порядку сприяння проведенню
громадської експертизи ОВВ не зобов’язані реагувати на запити щодо проведення
такої експертизи (для них цей порядок носить суто рекомендаційний характер).
Отже, провести громадську антикорупційну експертизу актів, що видає орган
місцевого самоврядування через запит, користуючись перевагами вказаного
Порядку, буде досить проблематично (це буде залежать від бажання посадових осіб
органу місцевого самоврядування, а таке бажання скоріше за все не виникне);
по-друге,

у

даному

випадку

висновки

подібної

експертизи

будуть

враховуватися ОВВ лише в окремих сферах його діяльності – у сфері підготовки
програм соціально-економічного розвитку, державних цільових та регіональних
програм, формування бюджетів відповідного рівня, вирішення питань поточної
діяльності. Відтак, виявляється, що суб’єкт громадської антикорупційної експертизи
не зможе подати пропозиції до ОВВ щодо виявлених корупціогенних чинників в
положеннях його нормативних актів, якщо останні мають відношення до
регулювання прав та свобод людини і громадянина, а також конкурсних (тендерних)
процедур.
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Нарешті з організаційної точки зору для ініціатора такої експертизи аналіз
правових документів ОВВ на предмет наявності у них корупціогенних чинників не
може бути основною ціллю, а тільки побічним продуктом оцінки діяльності органу.
На нашу думку, внаслідок вище означених причин, предметом експертиз
найчастіше стають окремі питання роботи центральних органів виконавчої влади та
обласних державних адміністрацій, а не нормативні акти, предметом яких є
виявлення в них корупційних ризиків.
Отже, підсумовуючи аналіз правових та практичних аспектів сприяння
органами публічної влади здійсненню громадської антикорупційної експертизи
нормативно-правових актів маємо узагальнити наступне:
1) на сьогодні відповідний інструмент громадського контролю проводиться не
часто у порівнянні з державними експертизами, хоча і більш продуктивно. Це
пов'язане як з відсутністю достатньої кількості фахових громадських експертів
(головним чином такі антикорупційні дослідження виконують неурядові аналітичні
центри, що мають необхідні інтелектуальні ресурси для їх проведення), так і не
достатньою роботою органів, уповноважених на проведення антикорупційних
експертиз, особливо Міністерства юстиції і НАЗК, щодо створення і застосування
вичерпних і зрозумілих для громадськості правил (методології) їх проведення;
2) з усіх можливих способів проведення громадської антикорупційної
експертизи найбільшим попитом серед вітчизняних НУО користується експертиза
на замовлення Комітету ВР з питань запобігання і протидії корупції внаслідок
зацікавленості органу влади в залученні інтелектуального ресурсу громадських
експертів та самостійна експертиза через простий і доступний для їх виконавців
порядки звернення та запиту, що мінімізує безпосередню і малоефективну
взаємодію з органами влади та їх посадовими особами (що добре простежується на
прикладі проведення подібних експертиз в рамках діяльності громадських рад і
публічних консультацій);
3) висновки антикорупційних експертиз, що проводять НУО, у переважній
більшості

випадків

не

враховуються

державними

розробниками

НПА

за

виключенням вище згаданого парламентського комітету при прийнятті рішень щодо

136

формування

та

реалізації

державної

політики.

Це

викликано:

по-перше,

фрагментарністю нормативно-правової бази, що регулює здійснення подібних
експертиз (по-суті, не визначено чіткого порядку дій органів влади для сприяння
проведенню

громадської

антикорупційної

експертизи;

існуючі

процедури

здійснення таких експертиз розпорошені в різних нормативних актах); по-друге,
нормами права, що не встановлюють імперативної вимоги обов’язкового врахування
органами влади рекомендацій громадськості, які містяться у висновках (вони мають
рекомендаційний характер), та не зобов’язують їх вести реєстр прийнятих до
виконання пропозицій; по-третє, ігноруванням розробниками правових документів –
ОВВ та депутатами Верховної Ради наданих висновків при ухваленні проектів
нормативних актів та змін до чинних законів, що проявляється при голосуванні за
вигідні тим чи іншим групам інтересу законопроекти, які вже місять негативні
висновки громадських антикорупційних експертиз; по-четверте, малодієвим
сприянням Мін’юсту забезпеченню здійснення громадською радою, що функціонує
при ньому, антикорупційних експертиз, а також стосовно висвітлення на своїх вебсайтах інформації щодо кількості взятих до відома рекомендацій громадських
антикорупційних експертиз (у цьому відношенні відсутня жодна статистика не
тільки Мінюсту, але і профільного Комітету Верховної Ради).
Наявні проблеми призводять до формального розгляду органами влади
висновків громадських антикорупційних експертиз НПА, тим самим нівелюючи
значення цього потенційно дієвого інструменту громадського контролю у сфері
запобігання та протидії корупції. Враховуючи наявність вище означених проблем
автор вважає доцільним рекомендувати суб’єктам державної антикорупційної
політики

та

нормотворчого

процесу

удосконалити

механізм

проведення

громадських антикорупційних експертиз НПА наступним чином:
1.

Міністерству юстиції України, як розробнику проекту Державної

програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики на наступний
період, додати окремий розділ "Механізми залучення громадянського суспільства до
контролю за роботою органів влади", в якому мають бути передбачені конкретні
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кроки

щодо

удосконалення

порядку

сприяння

проведенню

громадських

антикорупційних експертиз, а саме:
-

Кабінету Міністрів розробити типовий порядок сприяння проведенню

антикорупційної експертизи нормативно-правових актів, в якому необхідно звести
усі процедурні питання здійснення такої експертизи, що розпорошені в різних
нормативних актах, у тому числі: встановити чіткі вимоги щодо інформування
органів влади про результати такої експертизи; зобов’язати суб’єктів видання
(прийняття) відповідних актів та його правонаступників враховувати при підготовці
нормативних актів рекомендацій висновків антикорупційної експертизи, в тому
числі громадської (якщо вони є); рекомендувати органам місцевого самоврядування
розробити власний порядок сприяння проведенню антикорупційної експертизи їх
нормативно-правових актів;
-

Кабінету

Міністрів

розробити

типове

положення

про

ведення

електронного реєстру даних про стан і результати проведення громадських
антикорупційних експертиз НПА органів виконавчої влади, в якому має бути
передбачені: вимога про обов’язкове розміщення результатів антикорупційних
експертиз на сторінці веб-сайта Уряду "Громадянське суспільство і влада",
офіційних веб-сайтах центральних і місцевих органів виконавчої влади; чіткий
порядок інформування громадськості щодо врахування їх експертних пропозицій
розробниками правових актів шляхом розміщення відповідних звітів на вказаних
інформаційних

ресурсах;

рекомендація

органам

місцевого

самоврядування

розробити відповідні типові положення для задоволення потреб місцевих громад у
моніторингу результатів здійснення громадських антикорупційних експертиз щодо
нормативно-правових актів цих суб’єктів владних повноважень;
-

Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики

спільно з Комітетом з питань свободи слова та інформаційної політики розробити
протягом вказаного періоду аналогічне за змістом Положення щодо забезпечення
інформування громадськості про враховані парламентськими комітетами пропозиції
антикорупційних експертиз із розміщенням відповідної інформації на веб-сайтах
профільних комітетів Верховної Ради України;
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-

Міністерству юстиції спільно з експертами неурядових аналітичних

центрів та співробітниками освітніх і науково-дослідних установ підготувати окремі
методології аналізу НПА (методології проведення антикорупційної експертизи) для
кожної з корупційно вразливих сфер діяльності держави, визначених Ст. 55 Закону
України "Про запобігання корупції", та забезпечити сприяння проведенню
антикорупційної експертизи, у тому числі громадської, з урахуванням таких
методологій;
2.
запобігання

Верховній Раді України внести зміни у Ст. 20 Закону України "Про
корупції"

про

"Національну

доповідь

щодо

реалізації

засад

антикорупційної політики", в якій необхідно передбачити у вимогах до проекту
щорічної доповіді, що готує Національне агентство з питань запобігання корупції,
відображення, у тому числі, узагальнених результатів проведення громадських
антикорупційних експертиз НПА та проектів НПА.
Вказані пропозиції, на нашу думку, мають створити реально працюючий
механізм сприяння здійсненню громадських антикорупційних експертиз. При
цьому, факти порушення якого справляли би набагато більший ефект у суспільстві,
ніж окремі одиничні акції щодо інформування органів влади про корупційність того
чи іншого законопроекту, які іноді трапляється зараз. Таким чином забезпечувався б
не тільки громадський контроль за нормотворчою діяльністю суб’єктів владних
повноважень, але і нагляд за сприянням діяльності суб’єктів відповідного контролю
на ниві виявлення корупціогенних чинників у нормативно-правовому забезпеченні
формування та реалізації антикорупційної політики держави.
3.2. Публічні консультації як механізм громадського контролю рішень
органів влади
Важливою функцією громадського контролю є забезпечення безпосередньої
участі громадян і організацій громадянського суспільства у формуванні та реалізації
державної політики шляхом нагляду, перевірки і корегування змісту управлінських
рішень посадових осіб і органів влади, уповноважених на виконання функцій
держави. Особливо цінною складовою громадського контролю є вироблення і
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донесення

до

суб’єктів владних повноважень прийнятних

і реалістичних

пропозицій, прийнятних варіантів розв’язання проблем, що турбує суспільство, ще
на етапі формування політичних і державно-управлінських рішень із метою
попередження можливих зловживань, у тому числі корупційних, непродуктивного
використання органами влади фінансових, часових, людських та інших ресурсів,
ухиляння від дотримання законодавства, яке регулює їх діяльність тощо. Таку
попереджувальну контролюючу функцію, відповідно до норм вітчизняного
законодавства, виконують у першу чергу консультації з громадськістю з питань
формування та реалізації державної політики у формі публічних громадських
обговорень (публічних консультацій) і електронних консультацій.
Нагадаємо, що основні засади проведення публічних консультацій в Україні
визначені Порядком проведення консультацій з громадськістю з питань формування
та реалізації державної політики, затвердженим постановою Кабінету Міністрів від
3 листопада 2010 р. № 996 (далі – Порядок) [160], а також Регламентом Кабінету
Міністрів України [161], згідно з яким проекти актів Уряду та законопроекти, що
подаються ним до Верховної Ради мають бути направлені на громадське
обговорення. Згідно з чинною нормативно-правовою базою обов’язковому
обговоренню з громадськістю підлягають проекти органів виконавчої влади (далі –
ОВВ) – ті, що мають важливе суспільне значення або стосуються прав і свобод
громадян, проекти регуляторних актів, проекти різного роду державних і
регіональних програм розвитку, рішення стосовно стану їх виконання, а також звіти
про витрачання бюджетних коштів.
Зважаючи на велику кількість центральних і місцевих ОВВ та в силу
обмежень, що накладає формат дослідження, буде доречним сконцентрувати увагу
на аналізі практики сприяння проведенню громадських обговорень (виконання
положень Порядку) на рівні міністерств, а також тих центральних органів
виконавчої влади, діяльність яких з огляду на їх повноваження, викликає
закономірну увагу суб’єктів громадського контролю.
Одним із важливих індикаторів стану виконання норм Порядку проведення
консультацій

з

громадськістю

відповідними

органами

влади

є

належне
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інформування громадськості про плани проведення консультацій на рік, про хід їх
проведення а також звітів за результатами проведених обговорень. Моніторинг
інформаційного наповнення веб-сайтів центральних ОВВ, свідчить, що розміщення
орієнтовних планів проведення відповідних обговорень протягом 2013 – 2020 рр.
виконується на належному рівні у порівнянні з 2011 і 2012 роками, коли, згідно з
детальним звітом громадських експертів, присвяченому висвітленню практики
консультацій з громадськістю [249], такі плани були відсутні на веб-сайтах
більшості центральних ОВВ.
Разом з тим загальна картина з розміщенням на інтернет-сайтах інформації,
пов’язаної з проведенням публічних консультацій все ще залишає бажати кращого.
Йдеться насамперед про структуру інтернет-порталів міністерств, яка і досі
залишається не уніфікованою. Хоча станом на лютий 2021 року на більшості вебсайтів відповідних ЦОВВ розміщення даних про публічні консультації відповідає
критерію зручності пошуку інформації (як правило в одній загальній рубриці
"Зв’язки з громадськістю" чи рубриці зі схожою назвою), у ряді випадків відшукати
цю рубрику можна далеко не одразу, оскільки міститься вона у складі основних
рубрик "Про міністерство", "Про діяльність міністерства", "Законодавство та
регуляторна діяльність" тощо або вона взагалі відсутня.
Наприклад, на сайті Міністерства фінансів України такої рубрики просто не
існує, а бажаючим прийняти участь консультаціях і то тільки в електронному
форматі необхідно відшукати сторінку (“Законодавство”), де у відповідних
рубриках розміщені проекти нормативно-правових і регуляторних актів і відповідна
інформація щодо строків подачі коментарів [148]. На сайті Міністерства оборони
України інформацію про громадські обговорення також можна знайти за далеко не
очевидним посилання одразу у двох підрубриках "Нормативно-правова база" і
"Регуляторна діяльність" у складі рубрики "Міністерство", а не у підрубриці
"Зв’язки з громадськістю" рубрики "Діяльність" [147]. На веб-сайті Міністерства
соціальної політики у рубриці “Консультації з громадськістю” також можна знайти
у неочевидній для користувача розділі «Про міністерство» [102].
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Вказані незручності для користування істотним чином ускладнюють пошук
необхідної інформації для потенційних учасників обговорень проектів нормативноправових актів та інших управлінських рішень, а також здійснення моніторингу
сприяння органами влади виконання законодавства, яке регулює порядок
консультацій між ОВВ та громадськістю.
Моніторинг інтернет-сайтів досліджуваних ОВВ свідчить у цілому про
належний рівень виконання ними положення Порядку проведення консультацій з
громадськістю про обов’язкове розміщення проектів актів, винесених на публічне
обговорення та електронні консультації. Хоча деякі ЦОВВ, незважаючи на понад
десять років існування відповідного Порядку, все ще розміщують тексти проектів
нормативних і регуляторних актів без будь-яких посилань на строки, порядок та
адреси надсилання пропозицій до таких документів.
Зокрема, на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського
господарства України пропозиції до проектів, винесених на публічні обговорення,
можна надсилати безпосередньо через сайт шляхом заповнення спеціальної
електронної форми. Однак на сторінці обговорення документу термін подання
зауважень та пропозицій не вказується [142]. А після оновлення сайту, станом на
сьогодні дана спеціальна рубрика обговорення проектів НПА отримала назву і
функціонал, шо найкращим чином характеризує ставлення Міністерства до
електронних консультацій – «Чи підтримуєте Ви даний проект документу?», «Да»,
«Ні» і «Додати коментар».
Така практика закономірно призводить до того, що ОВВ знаходить підставу не
враховувати рекомендації громадськості, спираючись у даному випадку до
запізнення учасника обговорення із внесенням пропозицій.
Більшість досліджуваних органів публічної влади не публікують звіти про
результати громадських обговорень.
Так, аналіз рубрик офіційних веб-сайтів центральних органів виконавчої
влади, в яких публікуються дані про консультації з громадськістю, проведений
Секретаріатом Кабінету Міністрів України у 2013 році, засвідчив, що відповідні
ОВВ приділяли недостатню увагу підготовці та оприлюдненню звітів про
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результати консультацій з громадськістю, що передбачено пунктами 20 та 21
Порядку. Оприлюднення таких звітів забезпечив лише 11 центральних ОВВ.
Зокрема це були: Міністерство інфраструктури, Міністерство охорони здоров’я,
Міністерство екології і природних ресурсів, Міністерство юстиції, Державна
податкова служба, Пенсійний фонд, Нацдержслужба, Фонд державного майна [5].
Власний

моніторинг

відповідних

інтернет-ресурсів

центральних

ОВВ

протягом 2014 – 2020 років продемонстрував, що ситуація у даній сфері
кардинальним чином не змінилася. Зокрема, і досі не міститься жодної звітної
інформації з цього приводу, на офіційних інтернет-порталах Міністерства оборони,
Міністерства фінансів, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства освіти і науки,
Державної екологічної інспекції та низки інших. На сайтах деяких міністерств
розміщено усього декілька звітів про громадські обговорення.
Зокрема, деякі міністерства, наприклад, Міністерство зовнішніх справ (МЗС)
за цей же період опублікувало всього три звіти. При цьому, у двох із них (щодо
обговорення проектів Антикорупційної програми Міністерства закордонних справ
України на 2018 р., і на 2019-2021 роки) констатувалося, що публічного обговорення
взагалі не відбулося через неявку громадськості і ЗМІ [105].
Ті ж центральні ОВВ, що продовжують регулярно розміщувати звіти на своїх
веб сторінках, зокрема, Мін’юст, Міністерство молоді і спорту, Міністерство
соціальної політики, здійснюють інформування за формальним підходом, а їх
кількість як правило не відповідає кількості проведених консультацій.
Наприклад, на сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів
України [87] за шість років (з 2014 по 2021 роки) розміщено усього 14 звіти щодо
громадських консультацій по окремим нормативно-правовим документам. Таж сама
картина спостерігається і на сайті Міністерства охорони здоров’я (МОЗ), де з 2014
по 2021 роки розміщено також 14 звітів [144]. При тому, за даними міністерств,
проектів нормативних актів, що проходять обговорення (принаймні у форматі
електронних консультацій) кожного року нараховується з понад сотню. Така
практика навіть притаманна Міністерству юстиції, яке розміщує детальні звіти про
результати публічних обговорень своїх проектів нормативних актів з відповідним
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інформуванням про причини врахування чи не врахування громадських пропозицій
[86], що можна вважати взірцем для вітчизняних органів публічної влади у цьому
відношенні. Проте як свідчить моніторинг веб-ресурсів ЦОВВ даний приклад є
виключенням із правил.
Як правило, подібна звітність не містить конкретної інформації щодо наданих
громадськістю пропозиції, і тим більше результатів їх врахування. Найчастіше
зазначаються лише статистичні дані про кількість наданих рекомендацій, число
врахованих/неврахованих пропозицій, чи просто повідомляється про сам факт таких
обговорень, або наводиться лише пояснювальна записка до проекту акту без
інформації про результати обговорення.
В якості ілюстративного матеріалу, що відображає загальний стан справ у
ЦОВВ щодо їх звітності про громадські консультації можна навести річні звіти,
наприклад, Міністерства соціальної політики України. В них міститься сухе
інформування про сам факт наявності певних заходів в рамках консультацій з
громадськістю: проведення конференцій, форумів та круглих столів, електронних
консультацій, засідань робочих груп. Сюди ж заносяться інформація про факт
оприлюднення проекту акта на офіційному веб-сайті Міністерства і навіть участь
когось із керівництва апарату Міністерства чи самого міністра у заходах, що не
мають жодного відношення до публічних обговорень нормативно-правових актів
(як-то засідання Міжвідомчої комісії з питань охорони дитинства, презентації
певних ініціатив Міністерства (наприклад, презентація на тему “Реалізація
державних гарантій щодо надання медичної допомоги” в рамках реформи системи
охорони здоров’я в Україні для представників сторін Національної тристоронньої
соціально-економічної ради), участь у засіданнях певних громадських об’єднань і
т.п. (див., наприклад, Інформацію про проведені Міністерством консультації з
громадськістю та взаємодію з Громадською радою у IV кварталі 2019 року І
кварталі 2019 року [93; 94]).
У ЦОВВ фактично повністю відсутня звітність щодо окремих питань, з
приводу яких, згідно з Порядком проведення консультацій з громадськістю, в
обов’язковому порядку повинні здійснюватися відповідні консультації. Насамперед
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це стосується звітування про проведені публічні консультації з приводу звітів про
витрачання бюджетних коштів їх розпорядниками за кожен рік. Проте відсутність
подібної звітної інформації має доволі прозаїчну причину: як показують власний
моніторинг веб-сайтів ЦОВВ та дослідження інших експертів, на практиці ці
питання у більшості випадків на публічні обговорення просто не виносяться (хоча
самі звіти витрачання коштів публікуються).
Зокрема, як свідчить аналіз оцінки діяльності органів виконавчої влади за
напрямом "робота з громадськістю", здійснений Секретаріатом Кабміну, більшість з
ОВВ згідно з анкетуванням не забезпечили у 2013 році обговорення з громадськістю
відповідних звітів. Такі обговорення у 2013 році провели лише 33 існуючих на той
час центральних ОВВ, серед яких були: МЗС, Мінінфраструктури, Міноборони,
Мінпромполітики, Мінрегіон, Мінсоцполітики, МОЗ, Міністерство освіти і науки,
Мінфін, Мін’юст, Пенсійний фонд, Антимонопольний комітет, Держкомтелерадіо,
Нацдержслужба, Фодндержмайна та низка інших [5]. Моніторинг інформації сайтів
ЦОВВ, у першу чергу міністерств, щодо наявності звітів про проведенні
консультації з громадськістю з цього приводу протягом 2014 – 2020 рр. не дало
позитивних результатів: якщо такі обговорення і відбувалися, то органи влади
утримувалися від їх публікації.
Отже, проведений аналіз дозволяє стверджувати, що рівень інформування
громадськості ЦОВВ (особливо міністерствами) про стан здійснення публічних
обговорень, результатів врахування пропозицій їх учасників (звіти) залишається
недостатнім. Дана картина є істотним чинником, що негативно впливає й на
загальний рівень врахування органами публічної влади позицій учасників
консультацій з громадськістю при прийнятті управлінських рішень.
Як свідчить практика діяльності ЦОВВ, з-поміж усіх передбачених
вітчизняною нормативно-правовою базою форм публічних обговорень найбільш
часто вони проводяться у форматі електронних консультацій.
Так, від 40 % до 50 % заходів, що проводили відповідні органи влади у 2013
р., в рамках консультацій з громадськістю були електронні консультації (дані за:
[202, с. 31]). Таке ж саме співвідношення характерно і для 2014 – 2020 років.
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Наприклад, із 825 заходів проведених міністерствами у рамках консультацій з
громадськістю у 2020 році 477 були електронними консультаціями, або понад 50 %
від загальної кількості (розраховано за інформаційно-аналітичними матеріалами:
“Як проводились консультації з громадськістю у І – ІІІ кварталах 2020 р.” [104].
Разом з тим електронні консультації не можна визнати ефективною формою
публічних обговорень внаслідок, по-перше, досить малої кількості зауважень та
пропозицій зацікавлених сторін до переважної більшості проектів нормативноправових актів, винесених на обговорення, по-друге, низької якості таких
пропозицій, по-третє, і це головне, не врахуванням таких більшості таких
рекомендацій розробниками правових документів.
Так, відповідно до архівних даних урядового веб-порталу "Громадянське
суспільство і влада" щодо переважної більшості проектів нормативних актів
центральних ОВВ пропозиції громадськості в електронному режимі, або взагалі
відсутні, або надані в незначній кількості. На проекти актів, що вже пройшли
обговорення станом на вересень 2017 року, коли вже не існуючий сайт моніторився
автором2, (таких з 2009 року на відповідному інтернет-ресурсі нараховується 3027)
надано пропозицій усього 2082. При тому що на абсолютну більшість нормативноправових актів надано по декілька рекомендації [236].
У

тих

випадках,

коли

проекти

нормативно-правових

актів

жваво

обговорюються, а це, як правило, правові документи, що мають важливе суспільне
значення, їх розробники зазвичай не враховують більшість пропозицій, наданих
учасниками електронних консультацій з різних причин. Зокрема, на прикладі звіту
про результати проведення громадського обговорення проектів законів України
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо фінансування
діяльності політичних партій" та "Про внесення зміни до статті 87 Бюджетного
кодексу України", винесених на обговорення Мін’юстом з 12 грудня 2014 року по 15
січня 2015 року [84] можна побачити, що жодна з пропозиції, яка надійшла на
Наразі він існує у вигляді тематичної сторінки Єдиного веб-порталу органів виконавчої
влади «Урядовий портал» (https://www.kmu.gov.ua/gromadskosti/gromadyanske-suspilstvo-i-vlada).
При цьому після відповідних трансформацій перестала існувати і зведена статистика по
громадським консультаціям і громадським експертиза ОВВ.
2
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урядовий веб-сайт "Громадянське суспільство і влада" від пересічних громадян не
була

врахована

розробником

законопроекту.

Привертають

увагу

причини

неврахування, а вони, згідно офіційної відписки органу, що проводив консультації
не мали належного обґрунтування. Дійсно, власний аналіз наданих громадянами
пропозицій показав, що вони не були змістовно оформлені або демонстрували повну
необізнаність їх авторів з чинною нормативно-правовою базою України чи навіть
норм проекту, винесеного на обговорення.
Все це свідчить про те, що надмірна концентрація ЦОВВ на електронних
консультаціях, є недостатньо ефективним підходом, особливо для обговорення тих
проектів нормативно-правових актів, які можуть мати істотний вплив на відповідну
сферу суспільних відносин, де кваліфікаційний рівень пересічних громадян, або
більшості інститутів громадянського суспільства є явно недостатнім.
Утім, як показує практика, навіть коли висловлюються експертні, фахові
пропозиції у форматі електронних консультацій, з-поміж них ОВВ зазвичай
враховується тільки незначна частина змістовних рекомендацій. Найчастіше ж
беруться до уваги пропозиції, які не змінюють суті винесеного на обговорення
проекту нормативного акту чи рішення, або ж ті, що мають технічний характер.
Наприклад, в якості ілюстративного матеріалу, можна проаналізувати вже
згадуваний вище звіт Мін’юсту про результати проведення громадського
обговорення проектів законів України "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо фінансування діяльності політичних партій" та "Про внесення
зміни до статті 87 Бюджетного кодексу України". В ньому було враховано 7 із 13
пропозицій, наданих експертами громадської організації, що брала участь в
електронному обговоренні (її пропозиції надсилалися безпосередньо на сайт
Мін’юсту). Проте більшість з них дійсно носить технічний характер. Наприклад,
типовою врахованою пропозицією у подібному форматі є така: "У частині третій
статті 15 слід уточнити визначення року, в якому партією (структурним утворенням)
отримано добровільні внески: замість "1 січня поточного року" пропонується
вказати "1 січня року, в якому отримано добровільні внески". До врахованих
пропозицій,

які

не

змінюють

суті

цього

законопроекту

можна

віднести
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запропоноване доповнення до статті 15 "щодо заборони здійснення внесків на
користь партій особами, які є постачальниками робіт, товарів та послуг для потреб
органів державної влади та органів місцевого самоврядування, частка доходів яких
від постачання робіт, товарів та послуг органам державної влади та органам
місцевого самоврядування перевищує визначену законом межу. Така межа має бути
визначена за результатами дослідження відповідного зарубіжного досвіду" [84].
На нашу думку, обговоренню подібних проектів актів, а також проектів
програм, стратегій концепцій державної політики, доцільно приділяти більшу увагу
у форматі круглих столів, конференцій, засідань експертних та робочих груп, тобто
на фаховому рівні, де одразу на місці може бути вироблена компромісна позиція
учасників обговорення. У той же час, не зважаючи на низьку результативність
обговорень в електронному форм, органи влади продовжують практику винесення
на електронні консультації суспільно важливих проектів нормативно-правових
актів.
Наприклад,

громадське

обговорення

проекту

Закону

щодо

участі

громадськості у процесі формування та реалізації державної політики, вирішенні
питань місцевого значення виносилося розробником проекту акта – Мін’юстом, у
тому числі, на консультації з громадськістю в електронному форматі. Такий саме
підхід планувався Міністерством і щодо його правонаступника – проекту Закону
України “Про публічні консультації”, – яким, до-речі, планується удосконалити
порядок консультацій з громадськістю і головне, зробити обов’язковим публічні
обговорення для органів місцевого самоврядування. І дійсно, консультації з
громадськістю проводились протягом 2015 – 2016 років , і у липні 2020 р. шляхом
електронних консультацій на сторінці "Громадянське суспільство і влада" урядового
порталу. Водночас цілком очікувано, що результативність такого формату
консультацій виявилась на досить низькому рівні.
Зокрема, одне з останніх обговорень проекту на вказаному інтернет-ресурсі у
відповідному форматі проводилось з 26 липня по 22 серпня 2016 р., в якому
прийняло участь аж 3 особи і було надано аж 4 пропозицій, і то суто редакційного
характеру [Перелік проектів на обговоренні. Проект Закону України "Про публічні
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консультації".

URL:

http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/consult/poll/project/4416].

Що

стосується

електронних консультацій щодо нової редакції законопроекту “Про публічні
консультації” від 22 жовтня 2020 р. [245], то за даними Мінюсту, під час
консультацій, що мали місце з 15 по 30 липня 2020 р., зауважень та пропозицій не
надходило [85]. Щоправда найбільш дієві рекомендації від громадськості по обох
редакціях законопроекту все ж були отримані за результатами декількох
регіональних круглих столів протягом. Зокрема, у листопаді 2016 року відбулися
публічні консультації щодо першої редакції цього законопроекту у форматі
національного круглого столу [28], що, як зазначалося, є більш придатним
форматом для обговорення суспільноважливих законопроектів.
Що стосується загальної картини у сфері проведення публічних обговорень із
безпосереднім залученням громадських експертів і науковців у форматі засідань
круглих столів, конференції, форуми, громадських слухань, то як свідчить аналіз
звітів ЦОВВ про проведення консультацій з громадськістю відповідні органи влади
приділяють недостатню увагу цим формам публічних консультацій.
Так, за 2014 рік з майже 1800 заходів, проведених у рамках публічних
консультацій, міністерства організували лише 161 конференцій та форумів, у тому
числі інтернет і відео-конференцій, – 9,94% від кількості відповідних заходів і 147
засідань за круглим столом (8,17%) (розраховано за інформаційно-аналітичними
матеріалами: “Як проводились консультації з громадськістю у І – ІV кварталах 2014
р.” [103]). У наступні роки ситуація у процентному співвідношенні принциповим
чином не змінилася. Зокрема, з 1280 заходів проведених міністерствами у рамках
консультацій з громадськістю у 2016 році лише 96 відбулися у форматі конференцій
і форумів, у тому числі інтернет і відео-конференцій, тобто 7,5% від загальної
кількості заходів, а засідань за круглим столом – 112 (8,75%) (розраховано за
інформаційно-аналітичними

матеріалами:

“Як

проводились

консультації

з

громадськістю у І – ІV кварталах 2016 р.” [103]). У І – ІІІ кварталах 2020 р. із 825
заходів проведених міністерствами у рамках консультацій з громадськістю лише 46
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(5,58%) повелися у форматі конференцій, форумів і засідань за круглим столом
[104].
Безперечно, що значним чином така ситуація з організацією подібних форм
публічних

консультацій

спроможністю

відділів

викликана
органів

низькою

влади,

що

організаційною
відповідають

за

і

фінансовою
взаємодію

з

громадськістю. На цьому ми все акцентували увагу у Розділі 2. У той же час, не
можна зменшувати значення й інших чинників, зокрема таких, що роблять такі
консультації не бажаними, не вартими часу і значних зусиль щодо їх організації. До
них можна віднести, як суто рекомендаційний характер реалізації експертних
пропозицій, вироблених громадськістю, так і свідоме небажання органів влади
вносити істотні корективи у розроблений проект закону чи рішення з різних причин,
у тому числі тих, що мають відношення до ризику зламу корупційних практик,
збільшення прозорості в діяльності суб’єктів владних повноважень або політичних
партій, збільшення робочого навантаження на апарати державних органів тощо.
Відтак, на результативність подібних форм публічних обговорень також
впливають і притаманні електронним консультаціям чинники, викликані схильністю
органів влади враховувати ті рішення, які не зашкодять усталеним управлінським чи
політичним практикам.
Одним із таких серйозних чинників неврахування результатів публічних
обговорень, у форматі публічних дискусій, є необов’язковість проведення
консультацій щодо законопроектів вже після їх реєстрації у Верховній Раді, навіть
якщо вони проводилися ОВВ до їх внесення на розгляд парламенту. Законами про
Регламент Верховної Ради України [199] та "Про комітети Верховної Ради України"
[192] передбачено можливість винесення зареєстрованих у Верховній Раді
законопроектів на парламентські публічні консультації (їх цілком доречно називати
саме так) шляхом:
- всенародного обговорення, але процедура проведення такого обговорення та
врахування пропозицій за його результатами відповідні статті Регламенту (ст. 114 і
ст. 147) не врегульовують;
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- парламентських слухань, які проводяться з питань, що становлять суспільний
інтерес або потребують законодавчого врегулювання;
- слухань у парламентських комітетах, які здійснюються з метою обговорення
проектів, що належать до предметів відання цих комітетів, з’ясування ефективності
реалізації прийнятих законів, отримання інформації щодо питань, які розглядаються
комітетами.
Не вдаючись до детального аналізу цих законів та їх правозастосування, маємо
відзначити важливу річь, що проведення цих форм парламентських публічних
консультацій не є обов’язком парламенту чи його комітетів. Тому публічні
обговорення законопроектів, особливо таких, які змінюють правила гри у
політичному полі, можуть не проводитися взагалі, коли це вигідно більшості
парламентських сил. І цю проблему необхідно вирішувати на рівні законодавчого
органу, зокрема, у частині удосконалення роботи парламентських видів публічних
консультацій. Але це питання потребує окремого дослідження.
Серед прикладів таких малоефективних обговорень громадські експерти
вважають консультації, організовані Робочою групою з питань удосконалення
законодавства про вибори, з приводу проекту редакції Закону “Про вибори
народних депутатів України” у 2011 році. Хоча до участі в обговоренні
законопроекту було залучено більшість зацікавлених суб’єктів – народних депутатів
України, членів Центральної виборчої комісії, науковців, представників інститутів
громадянського суспільства, політичних партій і навіть міжнародних організацій.
Більше того, обговорений з представниками громадськості законопроект Робочої
групи до парламенту внесений не був. Замість нього на розгляд парламенту народні
депутати внесли інший законопроект, який базувався на редакції законопроекту
Робочої групи з питань удосконалення законодавства про вибори, який містив низку
нових положень, які не були предметом громадського обговорення (у тому числі
щодо виборчої системи, величини виборчого бар’єру, позбавлення виборчих блоків
права на висування кандидатів). В результаті прийнятий у листопаді 2011 року
Закон "Про вибори народних депутатів України” [164] вже суттєво відрізнявся як від
законопроекту Робочої групи, так і від законопроекту, внесеного народними
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депутатами України. При цьому відповідні нововведення не виносились на публічні
консультації [249, с. 57].
Іншою істотною проблемою, пов’язаною з врахуванням пропозицій за
результатами публічних експертних обговорень, навіть коли вони вже офіційно взяті
до уваги органом виконавчої влади, є затягування із реалізацією схвалених
нормативно-правових

документів

та

управлінських

рішень,

що

пройшли

обговорення.
Говорячи про публічні обговорення варто також відміти, що на загальний стан
функціонування цього інструменту громадського контролю в Україні впливають і
недоліки в роботі громадських рад при ОВВ, про які ми вже згадували у п.п. 3.1. У
контексті даного аналізу необхідно додати, що громадські суб’єкти публічних
консультацій оцінюють роль громадських рад не надто високого у частині
узагальнення та аналізу пропозицій представників громадськості. Дорадчоконсультативні органи приймають участь в організації консультацій переважно
шляхом їх ініціювання, участі в їх підготовці та надання своїх рекомендацій.
Щодо роботи ЦОВВ стосовно врахування рекомендацій громадських рад,
висунутих за результатами публічних обговорень, то переважна більшість
відповідних органів виявляє невисокі показники результативності. Такі висновки
можна зробити за результатами моніторингу матеріалів засідань громадських рад
при ЦОВВ. Основною позицією представників відповідних органів щодо
пропозицій членів громадських рад є, як правило, відписка "взяти до відома" (див.
наприклад, матеріали засідань громадських рад при Державній фіскальній службі
України [128], при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі [210], при
Мін’юсті [211; 212] тощо). Відповідно не надається жодних гарантій імплементації
рекомендацій членів рад, що є прямим наслідком недосконалої нормативно-правової
бази, яка встановлює лише рекомендаційний характер пропозицій громадських рад
для органів виконавчої влади. Про це, зокрема, часто вказують самі члени цих
консультативних органів (див. вищезазначені матеріали засідань). У переважній
більшості випадків, важко навіть оцінити результативність впливу громадських рад
на публічні обговорення, через відсутність нормальної звітності цих дорадчих
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органів, в якій повідомляють лише сухі факти щодо звернення ради до ОВВ з
приводу певних питань, але не зазначається відповідь органу влади.
Проблему низької ефективності роботи громадських рад, не змінили
принциповим чином і вже згадувані у роботі постанови Кабінету Міністрів “Про
внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. №
976 і від 3 листопада 2010 р. № 996” № 234 прийнята на засіданні Уряду 08 квітня
2015 р. [166] і “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України” від 3
листопада 2010 р. № 996 № 353 від 24 квітня 2019 р. [167].
Отже, підсумовуючи аналіз сприяння вітчизняними ЦОВВ здійсненню
публічних консультацій можемо констатувати, що наявний механізм відповідних
консультацій не працює на належному рівні, і не здатен наразі ефективно
виконувати контролюючу і попереджувальну функцію громадського контролю.
Основні причини неефективності сприяння ОВВ проведенню публічних
обговорень, як засвідчило проведене дослідження, необхідно вбачати:
1) у недосконалій нормативно-правовій базі, яка не лише не встановлює чітких
правових наслідків порушення процедур консультацій із громадськістю, не
зобов’язує органи влади враховувати пропозиції громадськості, але й фактично не
унормовує

проведення

громадських

обговорень

органами

місцевого

самоврядування, Верховною Радою України, парламентськими комітетами, а також
низкою інших державних органів влади;
2) у відсутності належного інформування ОВВ про строки, процедури,
результати проведення публічних обговорень; відсутність нормальної звітності про
здійснення консультацій на веб-сайтах ОВВ;
3) у небажанні ОВВ враховувати рекомендації учасників консультацій, у тому
числі через ризики зламу корупційних схем та практик внаслідок реалізації
громадських пропозицій, збільшення прозорості в діяльності органів влади чи
політичних партій, зростання функціонального навантаження на апарати державних
органів, низькій якості пропозицій, які вносяться громадянами та ІГС (особливо це
має відношення до електронних консультацій);
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4) у зловживанні електронними консультаціями щодо проектів нормативних
актів та інших рішень, що мають важливе суспільне значення, і вимагають
залучення експертної думки до їх обговорення, що бажано робити у форматі
круглих столів, форумів і подібних публічних заходів із залученням громадських
фахівців, науковців і представників органів влади.
Крім того на дієвість публічних обговорень, за оцінкою багатьох фахівців,
також впливає [5; 79; 226; 51; 50]: недостатньо чітке визначення кола питань, щодо
яких консультації з громадськістю мають проводитись в обов’язковому порядку;
корупція; зміщення акцентів у проведенні консультацій з обговорення загальних
питань політики на обговорення проектів готових рішень з окремих точкових
проблем,

загальна

невідповідність

підходів

до

організації

та

проведення

консультацій в Україні підходам, які практикуються в країнах ЄС, недостатній
рівень обізнаності представників інститутів громадянського суспільства та
службовців щодо суті, мети та процедур проведення консультацій.
Важливе значення на результативність публічних обговорень, як відмічалося у
Розділі 2, мають й загальні недоліки функціонування підрозділів органів влади, що
відповідають за взаємодію з громадськістю: відсутність належного фінансування
організаційних структур ОВВ, недоліки у взаємодії між відповідними структурними
підрозділами органів влади.
Враховуючи

вище

означені

проблемні

місця

державного

сприяння

проведенню консультацій із громадськістю досить перспективним у плані
удосконалення і оптимізації даного механізму громадського контролю виглядає
законопроект “Про публічні консультації” [206]. Це вже другий законопроект із
такою ж назвою. Передній за реєстр. № 7453 від 27.12.2018 вже вносився на розгляд
Верховної Ради України, але його було повернуто на доопрацювання у вересні 2018
року. Треба зазначити, що останній, як зазначалося вище у роботі, вже приходив
широке громадське обговорення протягом 2015 – 2016 рр. і навіть у форматі
національного форуму. Більше того у 2016 році на цей законопроект було надано
позитивний висновок БДІПЛ ОБСЄ.
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Так, за оцінкою європейських експертів, зробленою на замовлення Бюро з
демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, законопроект мав багато
позитивних аспектів, що відповідають міжнародним стандартам та практиці
належного врядування (Good Governance). Зокрема, це включає визначення
широкого спектру документів, що підлягають публічним консультаціям (документів
державної і регіональної політики та з питань місцевого значення (концепцій,
стратегій, програм, планів заходів, що готуються на їх виконання тощо)), і їх
детальне пояснення (стаття 1), що у значній мірі відповідає міжнародним та
регіональним стандартам участі та прозорості в процесі прийняття державних
рішень; визначення переліку принципів для забезпечення прозорості, доступності та
участі, а також підзвітності та ефективності процесу консультацій (стаття 4); вимогу
щодо підготовки суб’єктами владних повноважень узагальненої інформації про
пропозиції, що надійшли за результатами публічних консультацій, а також
доопрацьований проект акту (стаття 15). Позитивним є і те, що в Законопроекті
зроблене пряме посилання на необхідність розробки підзаконних актів для сприяння
в реалізації його положень. [23].
Серед інших позитивних і ключових новацій законопроекту також доцільно
відзначити:
- офіційне винесення у завдання Закону головної мети громадського контролю
- забезпечення прозорості та підзвітності діяльності суб’єктів владних повноважень
під час прийняття рішень;
- обов’язок суб’єктів владних повноважень готувати узагальнену інформацію
про пропозиції, що надійшли за результатами публічної консультації (ст. 15), яка
підлягає оприлюдненню не пізніше ніж через 15 днів після завершення публічних
консультацій;
- встановлення дисциплінарної відповідальності за порушення процедури
проведення публічних консультацій, а також вимоги про відкладення розгляду
проектів актів, щодо яких не проведено публічних консультацій до проведення
останніх (ст. 19);
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- обов’язкове ведення моніторингу за процесом підготовки та прийняття
суб’єктами владних повноважень проектів актів, який відтепер офіційно стане
правом заінтересованих осіб (громадськість та інші суб’єкти, на яких потенційно
вплине прийнятий акт) (ст. 7);
- розширення переліку суб’єктів владних повноважень, акти яких підлягають
публічним консультаціям, до яких віднесено не тільки центральні і місцеві органи
виконавчої влади, але й Президент України, комітети Верховної Ради України,
органи місцевого самоврядування, Національний банк України і державні
колегіальні органи (ст. 2);
- удосконалений порядок проведення публічних консультацій (ст. 8), який
згідно зі світовими стандартами організації таких обговорень, зобов’язує суб’єктів
владних повноважень складати консультаційний документ, що обов’язково
включатиме: форми та строки проведення публічних консультацій (електронні
консультації, які, до-речі, є які є обов’язковими в усіх випадках, і публічні
обговорення); термін і способи оприлюднення результатів проведення публічних
консультацій; опис проблеми, на розв’язання якої спрямований проект акту; формат
подання пропозицій та ряд інших деталей технічного характеру. Окремо маємо
відзначити встановлення вимоги до органів влади при підготовці до консультацій
визначати у відповідному підготовчому документі цільові групи, на які має вплину
прийнятий акт, а також можливі наслідки для них у разі його прийняття;
- затвердження широкого переліку випадків, коли можуть проводитися
публічні обговорень (тобто у форматі форумів, круглих столів, конференцій і т.п.), з
приводу, актів, що стосується серед іншого: основоположних прав, свобод та
обов’язків громадян; визначення стратегічних цілей, пріоритетів і завдань у
відповідній сфері державного управління (у тому числі в проектах державних і
регіональних програм економічного, соціального і культурного розвитку, рішеннях
стосовно їх виконання); інтересів територіальних громад, здійснення повноважень
органів місцевого самоврядування; фінансування та правового статусу ІГС; впливу
на стан навколишнього природного середовища, екологічну, біологічну і генетичну
безпеки тощо.

156

У той же час, незважаючи на введення даним законопроектом цих та інших
позитивних новацій у сфері організації консультацій з громадськістю, останній не
був позбавлений деяких істотних недоліків.
Крім проблемних місць цього законопроекту, виявлених нами у результаті
власного аналізу, про які буде зазначено нижче при обґрунтуванні наших
пропозицій, громадські експерти та науковці, відзначають, зокрема, наступні:
відсутність чіткої системи відповідальності за порушення процедури проведення
публічних консультацій; положення закону не поширюються на підготовку проектів
актів, що містять інформацію з обмеженим доступом; відсутність органу державної
влади, відповідальний за координацію стандартизації та вдосконалення процедур
публічних консультацій; не передбачено проведення моніторингу виконання
суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків щодо звітування про результати
проведення публічних консультацій незалежним органом; наявність певних
правових колізій, зокрема дублювання правових норм закону України “Про
регуляторну політику”; відсутність права ініціювати обов’язкові для проведення
консультації з громадськістю з питань та у формі визначеній ІГС тощо (див.
висновки: [23; 44; 207; 252] тощо). Як бачимо, більшість із них є досить
обґрунтованими і вартими того, щоб бути врахованими розробником цього
законопроекту.
Багато в чому вище зазначені зауваження були враховані у новій редакції
законопроекту від 23 жовтня 2020 р. № 4254 [206], розробленого Мінюстом і
внесеному на розгляд Верховної Ради України. Новий законопроект переважно
повторює зміст положень проекту № 7453. Однак, як зауважується у висновку
Головного науково-експертного управління Верховної Ради України від 15 грудня
2020 р. [24] у ньому враховано далеко не всі зауваження, висловлених Головним
управлінням у висновку на цей проект, а також не всі рекомендації і пропозиції,
зазначені у вище згаданому Висновку БДІПЛ ОБСЄ.
Зокрема, серед не вирішених питань відзначаються наступні:
−
проведення

положення проекту не враховують ряд міжнародних стандартів
публічних

консультацій,

зокрема

не

передбачена

можливість
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продовження мінімального строку, залежно від потреби, з урахуванням характеру,
складності

та

обсягу

запропонованого

проекту

акта

і

супутніх

відомостей/інформації;
−

сфера дії цього Закону не поширюється на правовідносини, що

регулюються Бюджетним кодексом України;
−

у проекті і досі відсутнє універсальне і загальне розуміння значення

терміну «публічні консультації» та ряду інших термінів;
−

до переліку суб’єктів владних повноважень, на яких покладатиметься

обов’язок проводити публічні консультації, з незрозумілих причин не відноситься
Кабінет Міністрів України;
−

не відповідають Конституції України положення законопроекту щодо

залучення іноземців та осіб без громадянства до публічних консультацій;
−

залишилася неврегульованою або недостатньо врегульованою проектом

значна частина питань, пов’язаних із формами публічних консультацій. Зокрема, не
знайшло відображення у проекті такі форми проведення публічних консультацій, як
електронна консультація, публічне обговорення, які зазвичай є прямими,
безпосередніми формами, які доповнюються опосередкованими формами, зокрема,
вивченням громадської думки. Також не є зрозумілим співвідношення діяльності
громадських рад, інших допоміжних органів, які утворюються при центральних та
місцевих органах виконавчої влади, та публічного обговорення тощо [24]. Наразі
проект закону рекомендовано доопрацювати.
Погоджуючись із вище зазначеними, автор також вважає за необхідне надати
суб’єктам законодавчої ініціативи, що відповідають за сприяння розвитку інституту
публічних консультацій, власні пропозиції щодо його удосконалення з метою
посилення контролюючої і попереджувальної функцій досліджуваного механізму
громадського контролю, ґрунтуючись, у тому числі на аналізі сучасного стану
сприяння органами публічної влади проведенню консультацій з громадськістю.
1. Враховуючи виявлені у нормах цього проекту спірні питання, на нашу
думку, необхідно передбачити у даному проекті Закону наступні положення:
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- обов’язковість наявності чітко визначеної процедури адміністративної
відповідальності суб’єкта владних повноважень (посадових осіб відповідного
органу), що виступає організатором публічних консультацій, за порушення порядку
їх проведення. Це можна здійснити, по-перше, шляхом посилання у тексті Закону на
конкретні норми (статті) Кодексу України про адміністративні правопорушення, що
унормовують порядок притягнення посадових осіб до відповідальності за
адміністративні

правопорушення

за

недодержання

установлених

правил,

забезпечення виконання яких входить до їх службових обов'язків. По-друге,
необхідно визначити орган влади, який буде виносити рішення про настання
відповідальності за порушення процедури проведення публічних консультацій.
Щодо ОВВ, то, очевидно, що таким органом буде Кабінет Міністрів України, у
випадку з іншими суб’єктами владних повноважень – адміністративний суд
відповідної компетенції. Це дасть можливість запобігти уникненню неналежного
виконання санкційних норм цього законопроекту органами публічної влади;
- враховуючи відсутність у тексті законопроекту жодної норми щодо
можливості винесення проекту акту на повторні публічні консультації, що до-речі є
типовою практикою для більшості європейських країн, і загалом є логічним кроком
з огляду на специфіку здійснення консультацій з громадськістю, коли пропозиції
щодо змісту нормативно-правого акту можуть суттєво змінити первинний задум
розробника акту, необхідно передбачити умови, за якими у разі потреби проект
правого документу має бути винесений на повторі консультації. Насамперед така
норма закону буде актуальною у випадках із порушенням процедури публічних
консультацій, яка згідно ст. 19 вимагає перегляду та внесення змін до прийнятого
акта уповноваженим суб’єктом владних повноважень (однак при цьому не сам акт
чомусь не виноситься на повторне обговорення);
- створення зведеної бази даних у формі інтернет-ресурсу, присвяченої
публічним консультаціям та іншим механізмам громадській участі у державній
політиці (на базі вже існуючого і добре відомого громадськості розділу
“Громадянське суспільство і влада” на єдиному урядовому порталі органів
виконавчої влади (https://www.kmu.gov.ua/gromadskosti/gromadyanske-suspilstvo-i-
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vlada)), на якому паралельно з веб-сайтами суб’єктів владних повноважень будуть
оприлюднюватися звіти за результатами проведення публічних консультацій, у тому
числі річних звітів. Така міра дозволить спростити й уніфікувати моніторинг
суб’єктами громадського контролю ситуації з реагуванням органами публічної
влади на надані громадськістю пропозиції, враховуючи на тенденцію органів
публічної влади регулярно порушувати вимоги нормативно-правової бази щодо
розміщення звітності про проведені консультації з громадськістю і себе на сайтах;
- враховуючи формальний підхід органів влади щодо формування звітів про
проведені консультації, у прикінцевих положеннях передбачити вимогу щодо
розробки методології складання такої звітності, в якій має бути чітко прописані
вимоги включати до звітів, у тому числі і річних, детальну інформацію про подані
громадськістю пропозиції з обґрунтування органом влади причин їх врахування чи
неврахування. Крім того, потребує включення до прикінцевих положень цього
законопроекту вимоги про розробку для всіх суб’єктів владних повноважень, яких
стосується даний Закон, відповідних методологій роботи із пропозиціями ІГС та
інших заінтересованих осіб. Даний захід є необхідним з огляду на незначний або
жодний досвід роботи з рекомендаціями суб’єктів громадського контролю, наданих
за

результатами

публічних

консультацій,

у

Офісі

Президента

України,

парламентських комітатів Верховної Ради, органів місцевого самоврядування та
інших суб’єктів владних повноважень, які не відноситься до центральних чи
місцевих ОВВ;
- обов’язковість уніфікації для всіх суб’єктів владних повноважень, на які
розповсюджуватиметься дія Закону, підходів до інформаційного наповнення
інтернет-сторінок, присвячених проведенню публічних консультацій, з метою
полегшення пошуку необхідної інформації про проекти актів, що виносяться на
обговорення, хід і результати консультацій. Необхідно також передбачити вимогу
про запровадження персональної відповідальності керівника підрозділу органу
влади, що відповідає за зв’язки з громадськістю, за дотриманням вказаної норми
Закону;
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- забезпечити відображення у тексті Закону (ст. 5) положення про відкритий
список учасників публічних консультацій, який наведений у відповідній статті,
тобто такого, що може включати й інших суб’єктів, бажаючих прийняти участь у
консультаціях. Дане уточнення необхідне внести з огляду на те, що будь-яке
обмеження щодо переліку заінтересованих осіб суперечить принципу участі, який
декларує проект Закону. Тобто означає відсутність будь-яких обмежень щодо
суб’єктів консультацій;
2. Кабінету Міністрів України підготувати оновлений порядок організації
проведення публічних консультацій органів виконавчої влади (у формі постанови
Кабміну) згідно з прикінцевими положеннями проекту Закону України “Про
публічні консультації” щодо приведення своїх нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом. В ньому з метою підвищення інституціональної
спроможності громадських рад необхідно наділити останні такими новими
повноваженням: брати участь у підготовці консультаційного документу до
публічного консультацій; право вносити пропозиції до проекту нормативно-правого
акту ще до винесення його суб’єктом владних повноважень на електронні чи
публічні обговорення. Такі повноваження дадуть можливість громадським радам
значно ефективніше задіяти свій експертний потенціал та підвищити їх значення у
публічних консультаціях, ніж це має місце зараз. Проте, головне, це дозволить,
громадській раді як суб’єкту громадського контролю першій провести первинну
експертизу відповідних правових документів; виявити в них в разі наявності
недоліки свідомого чи несвідомого характеру ще до винесення їх на консультації з
громадськістю

(особливо

це

буде

корисно

у

випадку

з

електронними

консультаціями); підготувати відповідні рекомендації до їх усунення, що кращим
чином сприятиме якості підготовлених публічно-управлінських рішень;
3. Офісу Президента України підготувати та подати на розгляд Глави держави
проект Указу про організацію публічних консультацій щодо проектів рішень
Президента України. Остання пропозиція обумовлена необхідністю реалізації норми
ст. 3 проекту Закону України “Про публічні консультації”, де вказано, що публічні
консультації щодо проектів актів Президента України можуть проводитися з
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урахуванням особливостей проведення публічних консультацій, визначених актами
Президента України. Однак наскільки нам відомо наразі не існує такого правого
документу, який би регулював особливості процедури консультацій з громадськістю
щодо актів Президента. Не зважаючи на те, що останні можуть мати суспільно
важливе значення, а сам Глава держави у мовах президентсько-парламентської
форми правління функціонально поєднаний зі сферою виконавчої влади, в Україні
не здійснюється жодних публічних консультацій в тій чи іншій формі, у тому числі,
внаслідок відсутності відповідного порядку їх організації. Найкращим варіантом
стосовно

запровадження

громадсько

контролю

через

механізм

публічних

консультацій щодо рішень Президента України стане розробка окремого порядку
проведення публічних консультацій щодо його актів, в якому має бути передбачена
аналогічна

відповідному

законопроекту

процедура

проведення

публічних

консультацій. Це дасть можливість уніфікувати процедурні питання проведення
консультацій з громадськістю щодо актів і рішень тих органів влади, що мають
державні виконавчі функції.
Важлива ремарка: розширення ваги і значення публічних обговорень як
механізму громадського контролю і вироблення публічної політики потребуватиме
посилення фінансового, організаційного та кадрового забезпечення діяльності
підрозділів органів влади з питань взаємодії з громадськістю, що можна зробити
шляхом заходів, запропонованих автором у п.п. 2.2.
Важливими чинниками удосконалення інституту публічних консультацій в
Україні має також стати оптимізація законодавчої бази, яка регулює парламентські
форми відповідного інструменту громадського контролю і механізму участі
громадян в управлінні державою, продуктивна політика запобігання та протидії
корупції, реформування системи державної служби та інші важливі питання, що
варті окремого предметного дослідження, але яке наразі виходить за рамки даної
дисертаційної роботи. Проте зрозуміло одне, що за відсутності оптимізації
механізму консультацій з громадськістю на рівні органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, що особливо важливо в умовах реформи децентралізації,
Офісу Президента України, що також у мовах президентсько-парламентської форми
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правління функціонально поєднаний зі сферою виконавчої влади, та низки інших
державних органів, в Україні буде продовжуватися відтворення усіх негативних
практик, які були проаналізовані вище. За таких умов відповідний засіб контролю
громадськості за змістом рішень, що приймаються органами публічної влади, не
зможе оптимальним чином підвищити якість цих рішень, зменшити корупційні
ризики та підвищити рівень довіри суспільства до держави.

3.3. Удосконалення механізму здійснення громадського контролю за
дотриманням прав на доступ до публічної інформації
Право на доступ до інформації, якою володіють органи публічної влади, є
основоположним правом людини. Це право є необхідним елементом демократичної
форми правління, яка ґрунтується принципах прозорості, гласності та підзвітності в
діяльності владних органів і службових осіб, яких народ уповноважив виконувати
функції держави. Реалізація цих вимог демократичного врядування є неможливою
без дієвого механізму доступу громадськості до інформації. Таким чином, право на
доступ до інформації є гарантією функціонування демократичної держави [33, с. 10]
Умовно усю інформацію, залежно від осіб, які нею володіють, можна поділити
на публічну (та, якою володіють суб'єкти владних повноважень), і приватну (та,
якою володіють приватні особи). Однак, на думку експертів, термін "публічний"
повинен тлумачитися значно ширше, – як синонім термінам "громадський" чи
"суспільний", тобто публічна інформація – та, що є "надбанням громадськості".
Окрім того, термін "публічний" основним чином стосується і публічного
(державного) сектора, а точніше тієї інформації, якою володіють органи влади
(суб'єкти владних повноважень). Доступ саме до цієї інформації найчастіше
обмежується, чим порушується право на доступ до інформації [260, с. 10].
Слід зазначити, що право на доступ до інформації є правом інструментальним,
тобто таким, що необхідне для реалізації інших прав і свобод людини, – без доступу
до певної інформації, яка знаходиться в органів влади чи інших суб'єктів, людина
часто не може реалізувати свої інші права. Право на доступ до інформації вимагає
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від держави не утримання від втручання, а активних дій – забезпечення
нормативних, організаційних та технічних умов реалізації права на інформацію, у
тому числі належного розгляду запитів на інформацію та оприлюднення в
ініціативному порядку суспільно важливої інформації [33, с. 11].
Станом на кінець 2013 року у світі налічувалося 95 національних законів, які
регулювали питання доступу до публічної інформації. Перший подібний закон був
прийнятий у Швеції у 1766 році, далі у 1951 році у Фінляндії, 1970 р. – Норвегії і
Данії; у США (1966), Австралії, Канаді та Новій Зеландії (1982 – 1983 рр.); у 1990 –
2000 роках закони про доступ до інформації (свободу інформації) були прийняті у
багатьох європейських державах (Угорщина – 1992, Португалія – 1993, Ірландія –
1997, Латвія – 1998, Чехія – 1999, Великобританія – 2000, Естонія – 2000, Литва –
2000, Польща – 2001, Румунія – 2001, Словенія – 2003, Німеччина – 2005 та інші.
Прийняття 13 січня 2011 року Закону України "Про доступ до публічної
інформації" стало важливим кроком у сфері дотримання конституційних прав та
свобод людини в Україні, оскільки органи державної влади стали більш відкритими
та прозорими для громадян, які отримали можливість бути більш поінформованими
про їх діяльність. Разом з тим, традиційна консервативність вітчизняної системи
державного управління, її "закритість" від громадськості, намагання розширити в
обхід положень Закону України "Про доступ до публічної інформації" перелік
вимог, при сукупності яких доступ до інформації може бути обмеженим, спонукає
громадськість підвищити ефективність та удосконалити механізми здійснення
громадського контролю за дотриманням прав на доступ до публічної інформації.
Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", публічна
інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будьяких 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 [72].
Таким чином, до публічної інформації Законом віднесено:
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–

всю

інформацію,

що

знаходиться

у

володінні

суб'єктів

владних

повноважень;
– визначену в статті 13 Закону інформацію, що знаходиться у володінні
розпорядників, які не є суб'єктами владних повноважень (інформація щодо
використання бюджетних коштів, виконання делегованих повноважень, умов
постачання товарів, послуг і цін на них, інша суспільно необхідна інформація).
Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.
Інформація з обмеженим доступом теж є публічною, і на неї поширюється дія
Закону. Доступ до такої інформації може бути обмежений за умови додержання
вимог Закону. Однією з таких вимог є застосування органами влади так званого
"трискладового тесту". Даний тест є юридичною конструкцією – засобом для
перевірки наявності необхідних умов для обмеження доступу до інформації. Це ті
умови, виконання яких є обов'язковим для того, щоб виняток з відкритості
інформації був правомірним. Іншими словами – обмеження доступу до публічної
інформації без застосування трискладового тесту є незаконним і порушує право
особи на інформацію. Будь-якому обмеженню доступу до інформації з боку
розпорядника повинно передувати застосування "трискладового тесту" [33, с. 21].
У Законі України "Про доступ до публічної інформації" існує три обов'язкові
вимоги, при сукупності яких доступ до інформації може бути обмеженим. Так,
згідно п. 2 ст. 6 Закону, обмеження доступу до інформації здійснюється при
дотриманні сукупності таких умов:
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 [72].
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На думку переважної більшості експертів, обраний підхід дозволяє
реалізувати головний принцип правового регулювання доступу до інформації –
презумпцію відкритості всієї інформації, що знаходиться у володінні розпорядника,
і винятковість будь-якого обмеження в доступі до неї. "Трискладовий тест" є
умовною назвою, яка прямо не згадана в законі. "Трискладовий" – тому що
складається з трьох складових-умов, наявність яких (усіх разом) вимагається для
обмеження доступу до інформації. «Тест» вказує на те, що обмеження доступу до
інформації повинно пройти тест (перевірку) на відповідність зазначеним трьом
умовам. "Трискладовий тест" інколи також називають перевіркою на суспільний
інтерес, оскільки його останнім критерієм є з'ясування того, в чому полягає більший
суспільний інтерес – у наданні інформації чи обмеженні доступу до неї. Водночас
перевірка суспільним інтересом не вичерпує "трискладовий тест", оскільки є лише
одним з трьох критеріїв [33, с. 22].
"Трискладовий тест" складається з трьох частин:
1) правомірні інтереси, задля захисту яких розпорядник може обмежити
доступ до інформації. Ці інтереси в українському законі сформульовано відповідно
до статті 34 Конституції України і вони дещо відрізняються від тих, що передбачені
національними законами інших країн та міжнародними документами (див. нижче);
2) завдання істотної шкоди зазначеним правомірним інтересам в разі надання
доступу до інформації (цю складову називають "перевіркою на шкоду");
3) перевага шкоди від розголошення над суспільним інтересом у наданні
доступу до інформації (власне ця складова і є "перевіркою на суспільний інтерес").
Якщо при розгляді питання обмеження доступу не буде доведено
відповідність усім трьом вимогам, то інформація повинна бути розкрита (надана на
запит) [33, с. 23].
"Трискладовий тест" застосовується у двох ситуаціях:
1) при віднесенні розпорядником інформації до службової або до державної
таємниці (до інших таємниць інформація відноситься безпосередньо відповідними
законами, які передбачають охорону тієї чи іншої таємниці, наприклад, лікарської,
адвокатської тощо);
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2) при розгляді запиту щодо доступу до інформації з обмеженим доступом
(незалежно від наявності попереднього рішення про таке обмеження) [33, с. 40].
Слід

зазначити,

що

державні

службовці

досить

часто

неправильно

застосовують на практиці положення тесту. В результаті громадяни не можуть
одержати суспільно важливу інформацію. Це відбувається або через незнання
державними службовцями алгоритму його застосування, або через свідоме
зловживання з метою не надання запитуваної інформації громадянам. Як правило,
дані випадки стосуються інформації про декларації державних службовців,
інформації про бюджет чи проведені державні закупівлі.
В цілому участь громадськості (передусім мова йде про представників
громадських організацій, громадських рад, ЗМІ, депутатів

місцевих рад,

громадян) у здійсненні контролю за забезпеченням розпорядниками інформації
доступу до публічної інформації здійснюється шляхом проведення:
– громадських слухань;
– громадської експертизи;
– моніторингів, опитувань, анкетувань .
Право

здійснення громадського контролю може належати громадським

організаціям (організована громадськість), серед видів діяльності яких є функція
здійснення контролю за діяльністю органів влади та громадянам (їх сім’ям), які
представляють власні інтереси.
Предметом громадського контролю є діяльність об’єкта з реалізації
прав громадян, задоволення їх потреб та інтересів у сфері доступу до публічної
інформації.
Представники громадськості (громадяни) мають можливість отримати
інформацію з визначених ними питань щодо виконання вимог Закону України "Про
доступ до публічної інформації" (порядок організації доступу до інформації,
системи реєстрації публічної інформації, доступ до засідань колегіальних органів
тощо) звернувшись письмово до розпорядників інформації або безпосередньо
до відділу забезпечення доступу до публічної інформації обласних та районних
державних адміністрацій.
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Громадський контроль здійснюється через зіставлення діяльності об’єкта
із вимогами Закону України "Про доступ до публічної інформації". На основі цього
робиться висновок щодо відповідності його виконання та оформляється у вигляді
протокольних доручень (організована громадськість), або заяв, пропозицій
(неорганізована громадськість), що враховуються в роботі із забезпечення доступу
до публічної інформації розпорядником інформації.
В цілому слід зазначити, що участь громадськості у здійсненні контролю за
забезпеченням розпорядниками інформації доступу до публічної інформації поки
що залишається не надто ефективною. Так, протягом 2011 – 2012 років Центр Політичних Студій та Аналітики в рамках Партнерства громадських організацій
"Новий Громадянин" здійснював системний моніторинг органів влади на виконання
ними норм Закону України "Про доступ до публічної інформації", шляхом
щомісячного надсилання однотипних тематичних запитів у всі обласні державні
адміністрації та міські ради міст обласного підпорядкування. Після аналізу 12-ти
хвиль запитів експерти Центру відмітили типові порушення:
– ненадання відповіді органами влади на інформаційний запит;
– невчасно надана відповідь;
– відповідь на інформаційний запит надана не по суті або не в повному обсязі;
– органи влади не забезпечують повною мірою пасивний доступ громадян до
інформації (не створені реєстри публічної інформації; на сайтах не вивішуються
проекти рішень; не оприлюднюються рішення, які приймаються органами влади
щодо публічних фінансів чи розпорядження комунальною власністю на підставі
Закону України "Про захист персональних даних") [1, с. 5].
Були визначені найбільш закриті теми, основними з яких є:
– місцеві бюджети та бюджетні видатки;
– державні закупівлі;
– рішення, що стосуються управління комунальною власністю та землями
громад.
– озеленення територій та скорочення зелених насаджень.
– генеральні плани міст [1, с. 5].
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Розглянемо більш детально особливості реалізації громадського контролю у
сфері формування місцевих бюджетів та бюджетних видатки, а також у сфері
державних закупівель.
Діяльність державно-владного апарату здійснюється завдяки фінансам, які
надходять із податків. Відповідно принцип публічності фінансів – аксіома для
рівномірного балансу "діяльність держави – контроль громадськості". У такому
випадку на перший план виходить громадський моніторинг, який за змістом є
інструментом, за допомогою якого громадяни:
– контролюють діяльність органів влади;
– перевіряють на предмет законності дії чиновників;
–

направляють

діяльність

державного

апарату

у

векторі

розвитку

демократичних цінностей (це те, що у англомовній традиції отримало назву "policy
making").
За своєю формою громадський моніторинг – це процес-дослідження, яке
складається з чотирьох етапів. [259, с. 60].
Під час громадського моніторингу суб’єктом виступає зацікавлена особа чи
група осіб, які ставлять перед собою чотири завдання:
1. Знайти інформацію, яка за своєю суттю є публічною, але за змістом –
невідомою.
2. Систематизувати, проаналізувати, порівняти отриману інформацію та
зробити об’єктивні висновки, спираючись на факти ("кейс").
3. Оприлюднити "кейс".
4. Передати "кейс" до компетентних органів (policy making).
Заключна частина громадського моніторингу, а саме policy making, полягає у
донесенні "кейса" з пропозиціями до компетентних органів [259, с. 60–61].
Відповідно до Закону України "Про звернення громадян" у громадян є право
звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань
громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів
масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із
зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності,
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заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних
та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення. Під
зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі
пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги [73].
Ці питання регулюються також Указами Президента України від 19 березня
1997 року № 241 "Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на
звернення", від 13 серпня 2002 року № 700 "Про додаткові заходи щодо
забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення", від 31
липня 2004 року № 854 "Про забезпечення умов для більш широкої участі
громадськості у формуванні та реалізації державної політики", постановою Кабінету
Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348 "Про затвердження Інструкції з
діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого
самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях
незалежно від форм власності, в засобах масової інформації", іншими актами
Кабінету

Міністрів

України,

а

також

низкою нормативно-правових

актів

центральних органів виконавчої влади.
Стаття 20 Закон України "Про звернення громадян" встановлює термін в один
місяць для надання відповідними установами вам зворотної відповіді. Термін може
бути збільшено, але не більше ніж на 15 днів. Якщо звернення направлено
некомпетентному в певному питанні адресату, відповідно до абзацу третього статті
7, останній зобов’язаний у 5-денний термін перенаправити лист за належністю
відповідному органу [73].
Разом з тим, вказаний закон містить деякі недоліки, які, у тому числі, мають
відношення до питань громадського контролю. Так, Закон України "Про звернення
громадян" регулює різні за своєю суттю правові явища – "пропозиції", "заяви" та
"скарги". Тобто в той час, коли заява є звичайним інструментом безконфліктної
реалізації права громадянина перед державою, скарга є інструментом захисту права
і, таким чином, функціонально знаходиться на одному рівні із судовим позовом. Ці
структурні відмінності між різними врегульованими в Законі України "Про
звернення громадян" формами ініціатив, з якими громадяни звертаються до органів
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управління, не враховуються цим Законом у повному обсязі. З огляду на зазначене,
виникають сумніви щодо доцільності врегулювання в одному законі процедури
подання пропозицій, заяв та скарг [77].
Крім того, певні суспільні відносини не регулюються цим Законом. Так, він не
торкається випадків, в яких органи управління і посадові особи за власною
ініціативою приймають індивідуальні акти, які відповідним чином обтяжують
громадянина. В цілому практика застосування Закону України "Про звернення
громадян" виявила низку недоліків у цій сфері та викликала необхідність
удосконалення механізму реалізації права громадян на звернення до органів влади,
їх посадових осіб. Результат наведеного аналізу можна викласти за допомогою такої
тези: чинний Закон України "Про звернення громадян" є не тільки недостатнім, а у
зв’язку з його недостатньою юридичною дією також і неспроможним унормувати
процедурне право, яке б відповідало європейським стандартам. Важливим у
напрямку удосконалення законодавства з питань звернень громадян є також чітке
визначення видів таких звернень та віднесення їх регулювання до відповідного
законодавчого акту [77].
Таким чином, в контексті механізму здійснення громадського контролю за
дотриманням прав на доступ до публічної інформації у сфері звернень громадян
необхідно:
1) провести чітку диференціацію звернень, в основі якої повинно знаходитися
поняття "суспільного інтересу";
2) суттєво скоротити строки розгляду звернень;
3) надати громадянам можливості вибору способу звернення до органів
державної влади, в тому числі забезпечення можливості звернення електронною
поштою, телефоном;
4)

розширити

можливості

отримання

громадянином

консультативної

допомоги в органах державної влади;
5) суттєво доопрацювати Закон України "Про звернення громадян" в частині
відповідальності посадових осіб та наслідків визнання скарги громадянина повністю
чи частково обґрунтованою.
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Що стосується державних закупівель, то стаття 9 закону "Про здійснення
державних

закупівель"

містить

спеціальні

норми

щодо

громадського

та

журналістського контролю за державними закупівлями [74].
По-перше, громадський контроль забезпечується через вільний доступ до всієї
інформації щодо державних закупівель, яка підлягає оприлюдненню відповідно до
закону.
По-друге, закон прямо вказує, що "замовники і учасники процедур закупівель
та Уповноважений орган повинні сприяти залученню громадськості до здійснення
контролю у сфері закупівель відповідно до законів України "Про об’єднання
громадян", "Про звернення громадян", і "Про інформацію".
По-третє, закон також містить пряму вказівку: "під час проведення процедур
розкриття

пропозицій

конкурсних

торгів

мають

право

бути

присутніми

представники засобів масової інформації. Замовники зобов’язані забезпечити
безперешкодний доступ представників засобів масової інформації та громадських
об’єднань на їхню вимогу до процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів та
право на фіксацію технічними засобами".
Окрема десята стаття закону "Про здійснення державних закупівель"
встановлює режим доступу до інформації про державні закупівлі [74].
По-перше, замовники зобов’язані публікувати у державному офіційному
друкованому виданні з питань державних закупівель ("Вісник державних
закупівель") наступну інформацію:
• оголошення про проведення будь-якої процедури закупівель;
• повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів;
• оголошення про результати будь-якої процедури закупівель;
• повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися.
Публікація здійснюється безкоштовно для замовників.
По-друге,

набагато

ширший

обсяг

закупівельної

інформації

має

оприлюднюватися на веб-порталі Уповноваженого органу з питань державних
закупівель www.tender.me.gov.ua.
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По-третє, оголошення про проведення та результати закупівлі обов’язково
публікуються в міжнародному виданні з питань держзакупівель Мінекономіки, якщо
очікувана вартість:
• товарів перевищує 200 тис. євро;
• послуг – 300 тисяч євро;
• робіт – 500 тис. євро [259, с. 50].
Однак на сьогодні значна частина державних підприємств фактично звільнена
від обов’язкового використання процедур закупівель під час придбання товарів,
робіт і послуг (так, було визначено поняття власних коштів підприємств та
встановлено, що на закупівлі за такі кошти не поширюється дія Закону, що призвело
до непрозорості процедур закупівель державних підприємств та, що найголовніше,
втрати контролю за боку громадськості за цим процесом). Відповідно сьогодні
державні закупівлі були і залишаються однією зі сфер господарської діяльності, яка
характеризується високими корупційними ризиками. За даними СБУ від 50 до 75 %
бюджетних асигнувань під час процедури держзакупівель освоюється з численними
порушеннями. Через корупційні оборудки у сфері держзакупівель збитки становлять
10-15 % (35-53 млрд. грн.) видаткової частини держбюджету щорічно [228].
Зазначені фактори актуалізують посилення ролі громадського контролю у сфері
державних закупівель за двома напрямами:
1. Удосконалення системи використання державного майна та бюджетних
коштів.
2. Удосконалення механізмів залучення громадськості до здійснення
контролю за законністю та ефективністю використання державного майна,
бюджетних коштів.
Це, у свою чергу, потребує реалізації на практиці наступних положень:
– надання громадським організаціям у деяких випадках право бути присутніми
у якості спостерігачів на засіданнях комітетів із конкурсних торгів;
– забезпечення прозорості та громадського контролю за використанням коштів
органами влади, державними та комунальними підприємствами. Для цього на
законодавчому рівні необхідно зобов’язати органи влади, державні та комунальні
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підприємства

оприлюднювати

із

певною

періодичністю

інформацію

щодо

результатів закупівель, які є нижчими за закупівельні пороги, встановлені
профільним законом. Вільний доступ громадськості до цієї інформації повинен
забезпечуватися через розміщення її на єдиному державному веб-порталі;
– забезпечити громадський контроль за процесом виконання договорів
шляхом запровадження обов’язку переможців конкурсів надавати детальну
інформацію про субпідрядників, якщо останні виконують певну частку договору;
– заборонити участь у державних закупівлях тих юридичних осіб, які є
пов’язаними із членами комітету із конкурсних торгів, або посадовими особами чи
провідним управлінським персоналом замовника.
На загальнонаціональному рівні в контексті удосконалення механізму
здійснення громадського контролю за дотриманням прав на доступ до публічної
інформації найбільш актуальною залишається проблема відповідності реального
стилю життя високопосадовців змісту оприлюднених ними майнових декларацій.
Тобто, фактично мова йде про громадський контроль в моніторингу майнових
декларацій державних службовців вищих рангів.
Право участі громадськості в заходах щодо запобігання корупції та здійснення
громадського контролю за виконанням законів у сфері запобігання і протидії
корупції обумовлено відповідно в статтях 18 та 28 Закону України "Про засади
запобігання і протидії корупції". Право на отримання відомостей, зазначених у
деклараціях

державних

службовців,

посадових

осіб

органів

місцевого

самоврядування першої чи другої категорії гарантують Закони України "Про засади
запобігання і протидії корупції" та "Про доступ до публічної інформації", а також
Постанова Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 р. №16 "Про затвердження
Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації
про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, та відомостей
щодо відкриття валютного рахунка в установі банку – нерезидента" відповідно до
поданих запитів на інформацію. Незважаючи на формальний прогрес в поданні та
оприлюдненні майнових декларацій, реальний стан доходів топ-чиновників має
мало спільного із цифрами, зазначеними в офіційних документах. Як і раніше,
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окремі високопосадовці розглядають своє службове становище як інструмент для
особистого збагачення [70], про що свідчать дані відповідних досліджень. Так, з
жовтня 2013 року до березня 2014 року було проведено Національний моніторинг
відповідності стилю життя високопосадовців змісту оприлюднених ними майнових
декларацій. Було здійснено аудит відповідності стилю життя 405 високопосадовців з
яких 63 – керівники Уряду, міністри та їх заступники, 37 – голови Державних служб
України та їх заступники, 153 – голови ОДА та їх заступники, а також 152 – міські
голови (міст обласних центрів) та їх заступники змісту майнових декларацій.
Основні результати моніторингу полягають у наступному:
– відсутній контроль з боку держави за майновими деклараціями державних
службовців вищих рангів;
– відсутні механізми виявлення недостовірності даних майнових декларацій;
– немає централізованої автоматизованої бази даних декларацій;
– більшість декларацій не публічні;
– відсутні санкції за неправдиві дані майнових декларацій (Кодекс України
про адміністративні правопорушення встановлює лише відповідальність за
неподання або несвоєчасне подання декларацій, максимальний розмір штрафу за це
становить 25 неоподаткованих мінімумів громадян (425 грн.);
– закритість майнових декларацій дозволяє чиновникам жити нечесно [145].
Крім того, 19 червня 2013 р. під час засідання Комітету Верховної Ради
України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, учасники
якого обговорили проблему формалізму та низької ефективності боротьби з
корупцією органів влади та громадського контролю, Коаліцією інститутів
громадянського суспільства "За доброчесну публічну службу" було представлено
інноваційну

методику

комплексного

аналізу

соціальних

мереж

публічних

посадовців, яка дає змогу виявити корупційні ризики, пов’язані з конфліктом
інтересів, приховуванням доходів і незаконним збагаченням [22].
Пропонована Коаліцією Методика дає змогу виявляти конфлікт інтересів
державних службовців, пов’язаний із лобіюванням та ухваленням відповідних
нормативно-правових актів. Важливими індикаторами корупційних ризиків у межах
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Методики виступають опис і документування матеріальної та нематеріальної вигоди
від ухвалення тих чи інших нормативно-правових актів і пов’язання вигоди із
членами соціальних мереж чиновників. Такий методологічний підхід є справжнім
«проривом» у сфері громадського моніторингу конфлікту інтересів, адже він дає
змогу чітко ідентифікувати та описати корупційні ризики, отримувачів вигоди та їх
зв’язок із посадовими особами, що може надати вагомі підстави для відповідного
реагування органів влади, а отже, й говорити про ефективність громадського
моніторингу [251].
Однак, в цілому можливості громадськості контролювати відповідність
реального стилю життя високопосадовців змісту оприлюднених ними майнових
декларацій (тобто, фактично мова йде про публічну інформацію) в основному
залишаються декларативними, оскільки проведення вищезазначених моніторингів,
як правило, не тягне за собою політичних або кримінальних наслідків, а має
передусім

інформаційний

характер.

У

свою

чергу

навіть

інформування

громадськості та правоохоронні органи про порушення не призводить до відповідної
реакції, перш за все – з боку правоохоронних органів.
У зв'язку з цим вважаємо за необхідне:
–

інститутам

громадянського

суспільства

провести

кампанію

щодо

адвокатування законодавства про конфлікт інтересів – наявності у особи приватного
інтересу у сфері, в якій вона здійснює свою службову чи представницьку діяльність,
що може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття нею рішень, а
також на вчинення чи невчинення дій під час виконання вказаних повноважень.
Підсумком кампанії повинна стати розробка законопроекту про конфлікт інтересів з
подальшим розглядом у Верховній Раді України. При цьому одним із
першочергових завдань щодо запобігання конфлікту інтересів на державній службі є
налагодження співпраці із громадянським суспільством, оскільки саме інститути
громадянського суспільства відіграють важливу роль у виявленні в діяльності
посадових осіб конфлікту інтересів чи обставин, що можуть його спричинити.
Виявлення конфлікту інтересів на державній службі може здійснюватися за
допомогою аналізу інформації, що надається державним службовцем про себе
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відповідно до вимог законодавства про державну службу; особистих заяв
державного службовця про можливий конфлікт інтересів згідно з вимогами
законодавства; заяв третіх осіб, у т.ч. тих, хто вважає себе постраждалими від
неправомірних дій державного службовця, пов’язаних із конфліктом інтересів [240,
с. 144].
– для спрощення доступу до відкритої інформації необхідно ухвалити
законопроект про створення

єдиної

електронної

системи

всіх

декларацій

чиновників;
– всі декларації державних службовців України та народних депутатів повинні
бути доступними онлайн для вільного перегляду та аналізу.
Реалізація

вищезазначених

ініціатив

дозволить

суттєво

підвищити

ефективність громадського контролю у сфері доступу до публічної інформації, що, у
свою чергу, стимулюватиме органи державної влади більш оперативно реагувати на
запити громадськості та сприятиме запобіганню та протидії корупції.
Висновки до розділу 3
Розкрито правові та практичні аспекти сприяння органами державної влади
здійсненню громадської антикорупційної експертизи нормативно-правових актів в
Україні. Доведено, що на сьогодні відповідний інструмент громадського контролю
отримав широке застосування серед тих ІГС, які спеціалізуються на сприянні
протидії корупції, як правило це неурядові аналітичні центри. З’ясовано, що
найбільшим попитом серед вітчизняних неурядових організацій користується
самостійна експертиза внаслідок простого і доступного для їх виконавців порядку
звернення та запиту, що мінімізує безпосередню і малоефективну взаємодію з
органами влади та їх посадовими особами, а також експертиза на замовлення
Комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції.
За результатами проведеного дослідження було встановлено, що висновки
громадських антикорупційних експертиз враховуються вітчизняними органами
публічної влади при прийнятті управлінських рішень нечасто і лише фрагментарно.
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З цих причин, а також внаслідок недосконалості нормативно-правової бази, що
регулює здійснення подібних експертиз, неналежного інформування розробниками
правових документів щодо строків та процедури їх проведення, вимог до високої
кваліфікації суб’єктів такої експертизи відповідний механізм громадського
контролю отримав широке застосування лише серед окремих неурядових
організацій, у першу чергу аналітичних центрів.
З метою створення дієвого механізму сприяння здійсненню громадських
антикорупційних

експертиз

нормативних

актів

для

державних

суб’єктів

нормотворчого процесу та органів публічної влади, що уповноважені запобігати та
протидіяти корупції, розроблені наступні рекомендації:
-

Кабінету Міністрів України розробити порядок сприяння проведенню

антикорупційної

експертизи

нормативно-правових

актів

(з

відповідними

рекомендаціями для органів місцевого самоврядування щодо розробки власних
положень), що передбачить обов’язок суб’єктів видання (прийняття) відповідних
актів та його правонаступників враховувати при підготовці акту рекомендації
висновків антикорупційної експертизи, в тому числі громадської;
-

Кабінету Міністрів України розробити положення про електронний

реєстр даних про стан і результати проведення громадських антикорупційних
експертиз нормативно-правових актів органів виконавчої влади (з відповідними
рекомендаціями для органів місцевого самоврядування щодо розробки власних
положень), в якому має бути норма про обов’язкове розміщення результатів
антикорупційних експертиз на інформаційних ресурсах відповідних органів влади, а
також передбачений чіткий порядок інформування громадськості про врахування
експертних пропозицій розробниками правових актів;
-

Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики та

Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики розробити аналогічне за
змістом положення щодо забезпечення інформування громадськості про враховані
парламентськими комітетами пропозиції громадських антикорупційних експертиз;
-

Міністерству юстиції спільно з експертами неурядових аналітичних

центрів, освітніх і науково-дослідних установ підготувати окремі методології
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аналізу нормативних актів для кожної з корупційно вразливих сфер діяльності
держави та забезпечити сприяння проведенню антикорупційних експертиз з
урахуванням таких методологій;
-

Верховній Раді України встановити вимогу у Законі України "Про

запобігання корупції" стосовно відображення у щорічній "Національній доповіді
щодо реалізації засад антикорупційної політики" узагальнених результатів
проведення громадських антикорупційних експертиз нормативно-правових актів.
Доведено, що наявний механізм сприяння органами виконавчої влади
здійсненню публічних консультацій в Україні не працює на належному рівні. Серед
основних

причини

неефективності

сприяння

ОВВ

проведенню

публічних

обговорень проведене дослідження дозволило виявити наступні:
- недосконала нормативно-правова база, яка, зокрема, не встановлює чітких
правових наслідків порушення процедур консультацій із громадськістю, не
зобов’язує ОВВ враховувати пропозиції громадськості, не встановлює вимоги
проводити консультації щодо законопроектів вже після їх реєстрації у Верховній
Раді;
- відсутність належного інформування (звітування) ОВВ про строки,
процедури, результати проведення публічних обговорень;
- затягування із реалізацією схвалених нормативно-правових документів та
управлінських рішень, що пройшли публічні обговорення;
- небажання ОВВ враховувати рекомендації учасників консультацій, які
можуть зашкодити усталеним управлінським, політичним, корупційним практикам в
системі державного управління, а також низькій якості пропозицій, які вносяться
громадянами та ІГС;
-

зловживання

ОВВ

електронними

консультаціями

щодо

проектів

нормативних актів та інших рішень, що мають важливе суспільне значення, і
вимагають залучення експертної думки до їх обговорення;
- недоліки в роботі громадських рад при ОВВ;
- загальні організаційні і фінансові недоліки функціонування підрозділів ОВВ,
що відповідають за взаємодію з громадськістю тощо.
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Надано рекомендації державним суб’єктам законодавчої ініціативи, що
визначають

порядок

відповідний

механізм

функціонування
громадського

публічних
контролю

консультацій
з

метою

удосконалити

посилення

його

контролюючої і попереджувальної функцій:
1) Міністерству юстиції України доопрацювати проект Закону “Про публічні
консультації” № 4254 з урахуванням рекомендацій науково-експертної спільноти і
авторських пропозицій;
2) Кабінету Міністрів України підготувати новий порядок організації
проведення публічних консультацій органів виконавчої влади (у формі постанови
Кабміну) згідно з прикінцевими положеннями проекту Закону України “Про
публічні консультації” щодо приведення своїх нормативно-правові акти у
відповідність із цим законопроектом, в якому мають бути передбачені норми,
спрямовані на підвищення інституціональної спроможності громадських рад;
3) Офісу Президента України підготувати та подати на розгляд глави держави
проект Указу про організацію публічних консультацій щодо проектів рішень
Президента України., в якому має бути передбачена аналогічна відповідному
проекту Закону процедура проведення публічних консультацій.
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ВИСНОВКИ
У дисертації узагальнено та вирішено актуальне наукове завдання, що полягає
у розробці теоретико-методологічних і практичних положень щодо підвищення
ефективності громадського контролю в системі публічного управління в Україні.
Отримані наукові результати дозволили сформулювати

наступні

висновки

теоретичного та науково-практичного характеру, що віддзеркалюють вирішення
завдань дисертаційного дослідження відповідно до поставленої мети:
1. Розкрито поняття, сутність та змістовні характеристики громадського
контролю в системі публічного управління. Виявлено, що феномен громадського
контролю вивчається з позицій різних суспільствознавчих наук і розуміється
відповідними чином як: один із способів саморегуляції соціальної системи, тобто як
синонім суспільного або соціального контролю; контроль над військовим чи силовим
блоком з боку цивільних осіб, у тому числі цивільної влади; одна із форм взаємодії
громадянського суспільства в особі інституціолізованої його частини, і органів
публічної влади; форма участі громадян та їх організацій у прийнятті державноуправлінських рішень (участі у публічній політиці). Обґрунтовано, що з позицій
практичного застосування громадського контролю в системі координат публічного
управління останній підхід є найбільш ревалентним.
На

основі

вказаних

узагальнень

пропонується

визначення

терміну

"громадський контроль", як одного із інструментів підвищення ефективності системи
публічного управління, котрий являє собою комплекс заходів, що мають характер
спостереження, перевірки, та попередження, застосованих з боку індивідуальних та
колективних виразників суспільних інтересів у ході взаємодії із органами державної
влади та місцевого самоврядування з метою припинення та недопущення порушення
прав і законних інтересів більшості членів суспільства.
2. Під елементами громадського контролю, на думку автора дослідження, слід
розуміти прямі та непрямі засоби (або форми) громадського контролю, функції
громадського контролю, принципи здійснення, основні інститути, на яких
покладено виконання відповідних функцій, а також основні методи здійснення
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громадського контролю. При цьому засоби громадського контролю, по-перше,
представляють собою дію чи систему дій, що використовуються громадянами під
час здійснення свого контролю над діяльністю органів державної влади та місцевого
самоврядування, по-друге, у процесі своєї реалізації приймають різноманітні форми.
Аналіз світового досвіду громадського контролю свідчить, що існують
різноманітні форми його здійснення – починаючи від доступу громадян до
інформації про діяльність органів державної та місцевої влади, журналістських та
публічних розслідувань, індивідуальних або колективних звернень громадян в
органи влади до безпосередньої участі громадян в управлінні справами суспільства
через органи місцевого самоврядування, публічні слухання, науково-дослідну
роботу та експертизи, що формують суспільну думку та впливають на правлячу
еліту. Фактично всі вищезазначені форми громадського контролю можуть бути
застосовані в Україні, враховуючи національну специфіку, а також особливості
функціонування системи публічного управління.
3. Виявлено чітку залежність ефективності здійснення громадського контролю
в Україні від загального стану розвитку громадянського суспільства та рівня
взаємодії його інститутів із органами державної влади у вирішенні суспільних
проблем. Доведено, що на результативність громадського контролю органів
публічної влади, яку можна оцінити як незначну, вливають цілий комплекс чинників
розвитку українського громадянського суспільства соціального, інституційного і
політичного характеру. Незважаючи на певне поліпшення його стану після
“Революції Гідності”, що виражається у рості довіри громадян до його інститутів і
поліпшенні законодавчого поля державного сприяння його розвитку, актуальність
типових для нього проблем у цілому не зменшилась. Це, зокрема, проявляється у:
незначній фінансовій життєздатності вітчизняних ІГС; низькому рівні залучення
громадян до їхньої діяльності; незначному сегменті неурядових організацій, які є
активними або потенційними суб'єктами громадського контролю в структурі
зареєстрованих громадських об'єднань; тотальній недовірі до інститутів державної
влади; недостатній функціональній спроможності органів публічної влади щодо
виконання завдань сприяння розвитку громадянського суспільства; обмеженому
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ресурсному потенціалі відповідальних за взаємодію з громадськістю структурних
одиниць відповідних органів; відсутності системності у впровадженні політики
сприяння розвитку громадянського суспільства; невисокій в цілому мотивації
державних суб'єктів владних повноважень щодо залучення ІГС до процесу
формування те реалізації державно-управлінських рішень тощо.
4. Охарактеризовано сучасний стан інституційно-правового забезпечення
функціонування громадського контролю в Україні як інструменту підвищення
ефективності державного управління. Встановлено, що більшість форм взаємодії
громадськості та органів публічної влади, які унормовує на сьогоднішній час
вітчизняне законодавство, можуть бути застосовані для здійснення громадського
контролю за діяльністю суб’єктів владних повноважень. Відповідно основними
інструментами громадсько контролю, що практикуються в Україні, можна визнати:
публічні консультації; звернення громадян; запити, що забезпечують реалізацію
доступу до публічної інформації; громадські експертизи і моніторинги діяльності
ОВВ;

громадські

антикорупційні

експертизи

нормативно-правових

актів;

функціонування громадських рад. Водночас за результатами аналізу чинної
нормативно-правової

бази

розкриті

найбільш

серйозні

прогалини

правого

забезпечення здійснення громадського контролю. Серед яких виявлені: відсутність
базового закону про громадський контроль; відсутність реальних правових
механізмів імплементації органами державної влади рекомендацій та експертних
пропозицій наданих представниками громадянського суспільства та громадськими
радами за результатами проведення громадського контролю (у різних його формах);
рекомендаційний характер рішень суб'єктів громадського контролю (у першу чергу
громадських рад), що не зобов'язує органи влади дотримуватися рекомендацій
громадськості;

рекомендаційний

характер

нормативно-правових

актів,

що

регулюють питання здійснення громадського контролю, для органів місцевого
самоврядування; унормування процедур здійснення основних форм громадського
контролю за державно-управлінською діяльністю лише ОВВ, оминаючи при цьому
органи судової та законодавчої гілок влади.
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5. Розкрито практичні аспекти роботи механізмів громадського контролю в
Україні на прикладі громадської антикорупційної експертизи нормативно-правових
актів, публічних консультацій і надання доступу до публічної інформації.
За

результатами

проведеного

дослідження

було

встановлено,

що

результативність громадських антикорупційних експертиз в Україні залежить як від
інституціональної спроможності суб’єктів її проведення, так і від позиції органів
публічної влади, яку вони займають щодо використання її результатів. Доведено, що
висновки останньої, навіть якщо вони приймаються окремими органами публічної
влади, уповноваженими проводити антикорупційну експертизу, при остаточному
ухваленні нормативно-правових актів, як правило, не враховуються суб’єктами
законодавчої ініціативи. Це спричинено: нормами права, що не встановлюють
імперативної вимоги обов’язкового врахування державними розробниками правових
актів рекомендацій

громадських

експертів;

малодієвим сприянням органів

уповноважених проводити антикорупційну експертизу забезпеченню здійснення
громадськими дорадчо-консультативними органами таких експертиз, а також
висвітленню інформації про їх результати.
Внаслідок аналізу функціонування механізму сприяння органами виконавчої
влади здійсненню публічних консультацій в Україні виявлено низьку ефективність
відповідних
громадського

державно-управлінських
контролю не

дій,

завдяки

здатен ефективно

чому

виконувати

даний

механізм

контролюючу

і

попереджувальну функцію. Розкрито основні причини, що стоять на заваді
ефективної роботи публічних консультацій, серед яких визначені: недосконала
нормативно-правова база; відсутність належного інформування щодо процедурних
питань проведення публічних обговорень; затягування із реалізацією схвалених
управлінських рішень, що пройшли публічні обговорення; небажання ОВВ
враховувати рекомендації учасників консультацій; зловживання ОВВ електронними
консультаціями щодо політичних і управлінських рішень, що мають важливе
суспільне значення; недоліки в роботі громадських рад при ОВВ тощо.
6.

Визначені

та

обґрунтовані

ефективні

механізми

підвищення

функціональності громадського контролю в системі публічного управління в
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Україні. Одержані наукові результати дали змогу обґрунтувати необхідність
наступних рекомендації теоретичного і прикладного характеру для суб’єктів
владних повноважень, відповідальних за сприяння розвитку громадського контролю
в Україні.
Обґрунтована необхідність створення сприятливих організаційно-правових
умов для розширення інституційної та функціональної спроможності органів
публічної влади у сфері взаємодії з громадянами та інститутами громадянського
суспільства

шляхом

поліпшення

ресурсного,

кадрового

та

організаційного

потенціалу органів державної влади. Як такі пропонуються:
– розробка Кабінетом Міністрів єдиного положення про структурні підрозділи
органів влади, відповідальних за зв’язки з громадськістю та забезпечення
формування таких відділів у кожному державному органі центральної та місцевої
влади;
– забезпечення центральними і місцевими органами виконавчої влади
належного кадрового та фінансового супроводу здійснення означених функцій
шляхом: збільшення штатних одиниць відповідних відділів; переоснащення робочих
місць сучасними технічними засобами; включення в кошторис витрат на утримання
органу видатків на проведення публічних консультацій, формування розгорнутих
відповідей на запити громадян вивчення суспільної думки тощо; покращення
освітнього рівня персоналу відповідних відділів;
З метою оптимізації механізму проведення громадських антикорупційних
експертиз нормативних актів розроблені наступні рекомендації:
–

Кабінету

Міністрів

розробити

порядок

сприяння

проведенню

антикорупційної експертизи нормативно-правових актів, в якому необхідно звести
усі процедурні питання здійснення такої експертизи, що розпорошені в різних
нормативних актах, у тому числі: встановити чіткі вимоги щодо інформування
органів влади про результати такої експертизи; зобов’язати суб’єкти видання
(прийняття) відповідних актів та його правонаступників враховувати при підготовці
нормативних актів рекомендації висновків антикорупційної експертизи, в тому
числі громадської (якщо вони є); рекомендувати органам місцевого самоврядування
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розробити власний порядок сприяння проведенню антикорупційної експертизи їх
нормативно-правових актів;
– Кабінету Міністрів розробити положення про електронний реєстр даних про
стан і результати проведення громадських антикорупційних експертиз органів
виконавчої влади, в якому має бути передбачені норми щодо: обов’язкового
розміщення результатів антикорупційних експертиз на урядовому веб-сайті у розділі
"Громадянське суспільство і влада", офіційних веб-сайтах центральних і місцевих
органів виконавчої влади; запровадження процедури інформування громадськості
щодо врахування їх експертних пропозицій розробниками правових актів шляхом
розміщення відповідних звітів на вказаних інформаційних ресурсах; рекомендації
органам місцевого самоврядування розробити відповідні типові положення для
задоволення потреб місцевих громад у моніторингу стану реалізації цими
суб’єктами владних повноважень пропозицій, наданих за результатами таких
експертиз;
– Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики
спільно з Комітетом з питань свободи слова та інформаційної політики розробити
протягом вказаного періоду аналогічне за змістом положення щодо забезпечення
інформування громадськості про враховані комітетами Верховної Ради України
пропозиції антикорупційних експертиз нормативно-правових актів із розміщенням
відповідної інформації на веб-сайтах профільних комітетів Верховної Ради України;
– Міністерству юстиції спільно з експертами неурядових аналітичних центрів
та співробітниками освітніх і науково-дослідних установ підготувати окремі
методології аналізу НПА (методології проведення антикорупційної експертизи) для
кожної з корупційно вразливих сфер діяльності держави, та забезпечити сприяння
проведенню антикорупційної експертизи, у тому числі громадської, з урахуванням
таких методологій;
– Верховній Раді України внести зміни у Закон України “Про запобігання
корупції”, в якому необхідно передбачити у вимогах до проекту щорічної
Національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики доповіді, що
готує Національне агентство з питань запобігання корупції, відображення, у тому
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числі,

узагальнених

результатів

проведення

громадських

антикорупційних

експертиз нормативно-правових актів та їх проектів.
З метою посилення контролюючої і попереджувальної функцій публічних
консультацій надані наступні пропозиції:
– Міністерству юстиції України допрацьовати проект Закону “Про публічні
консультації”, що суттєвим чином вдосконалює правове регулювання процедури
консультацій з громадськістю. Оскільки це законопроект знаходиться на стадії
доопрацювання

даному

державному

суб’єкту

законодавчої

ініціативи

рекомендовано передбачити у ньому наступні положення: обов’язковість наявності
чітко визначеної процедури адміністративної відповідальності суб’єкта владних
повноважень, що виступає організатором публічних консультацій, за порушення
порядку їх проведення; чіткий перелік умов, за якими у разі потреби проект правого
документу має бути винесений на повторі публічні консультації; створення
відкритої зведеної бази даних про проведення публічних консультацій, на якому
паралельно з веб-сайтами суб’єктів владних повноважень будуть оприлюднюватися
звіти за результатами проведення публічних консультацій; зобов’язання розробити
єдину методологію складання звітів про проведені публічні консультації, а також
окремі методології роботи із пропозиціями ІГС та інших заінтересованих осіб для
відповідних суб’єктів владних повноважень, яких стосується даний Закон;
зобов’язання уніфікувати підходи до інформаційного наповнення інтернет-сторінок
суб’єктів владних повноважень, присвячених проведенню публічних консультацій;
включення до переліку учасників публічних консультацій, що має мати відкритий
характер, громадських рад;
– Кабінету Міністрів України підготувати оновлений порядок організації
проведення публічних консультацій органів виконавчої влади (у формі постанови
Кабміну) згідно з прикінцевими положеннями проекту Закону України “Про
публічні консультації” щодо приведення своїх нормативно-правові акти у
відповідність із цим законопроектом, в якому мають бути передбачені норми,
спрямовані на підвищення інституціональної спроможності громадських рад
шляхом наділення останніх наступними права: участі у підготовці консультаційного
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документу до публічного консультацій; вносити пропозиції до проекту нормативноправого акту ще до винесення його суб’єктом владних повноважень на електронні
чи публічні обговорення;
– Офісу Президента України підготувати та подати на розгляд Глави держави
проект Указу про організацію публічних консультацій щодо проектів рішень
Президента України, в якому має бути передбачена розробка окремого порядку
проведення публічних консультацій щодо його актів, аналогічна процедурі, що
міститься у відповідному законопроекту.
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