
ЗМІНИ НА КРАЩЕ ВЛАДУ – 
ЧЕРЕЗ ГРОМАДСЬКУ РАДУ

На Тебе чекають громадські ради 
при органах виконавчої влади!

?
Ти хочеш розуміти, чим займаються міністер-

ства та адміністрації?

Ти бажаєш реально впливати на рішення, які 

ухвалюють органи влади?

Ти готовий ділитися з посадовцями своїми 

ідеями щодо вирішення важливих суспільних 

проблем?

Члени громадських рад обираються самими громадськими активістами. Ти можеш бути обраним в громадську раду!

Цей  бюлетень допоможе тобі знати все про те, як потрапити до громадської ради та налагодити її роботу!
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Ïîñòàíîâà Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 03.11.2010 ðîêó çà 
¹ 996 äàº ðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü óñ³ì ãðîìàäñüêèì àêòèâ³ñòàì 
óïðàâëÿòè äåðæàâîþ. 

Äî 11 ëþòîãî 2011 ðîêó ïî âñ³é Óêðà¿í³ ìàþòü áóòè ñôîðìîâàí³ 
ãðîìàäñüê³ ðàäè, ÷ëåíè ÿêèõ ìîæóòü:

• íàäàâàòè ïðîïîçèö³¿ ùîäî íîðìàòèâíî–ïðàâîâèõ àêò³â òà 
çì³ñòó ðîáîòè ïîñàäîâö³â;

• ïðîâîäèòè ãðîìàäñüêó åêñïåðòèçó, äî ÿêî¿ îáîâ’ÿçêîâî 
ïðèñëóõàºòüñÿ âëàäà;

• ïðîâîäèòè ãðîìàäñüêó àíòèêîðóïö³éíó åêñïåðòèçó òà âè-
ìàãàòè âèêîíàííÿ ïîñàäîâöÿìè àíòèêîðóïö³éíîãî çàêîíîäàâñòâà;

• çä³éñíþâàòè ãðîìàäñüêèé êîíòðîëü çà âðàõóâàííÿì âëà-
äîþ ïðîïîçèö³é òà çàóâàæåíü ãðîìàäñüêîñò³;

• äîïîìàãàòè îðãàíó âëàäè ïðàöþâàòè á³ëüø åôåêòèâíî â 
³íòåðåñàõ ãðîìàäÿí.

Ð³øåííÿ ãðîìàäñüêî¿ ðàäè º îáîâ’ÿçêîâèìè äëÿ ðîçãëÿäó 
îðãàíîì âëàäè. Ïðî ä³ÿëüí³ñòü ÷ëåí³â ãðîìàäñüêî¿ ðàäè çíà-
òèìå âñÿ êðà¿íà. Àäæå îðãàíè âëàäè çîáîâ’ÿçàí³ ðåãóëÿðíî ³í-
ôîðìóâàòè ïðî ãðîìàäñüê³ ðàäè íà ñâî¿õ îô³ö³éíèõ ñàéòàõ.
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Необхідні документи: – Письмова заява про участь в  установчих  зборах.

– Рішення керівника ІГС про делегування представника для участі в зборах.  

– Біографічна довідка делегованого представника ІГС

– Копії документів,  що  підтверджують  легалізацію ІГС.

– Інформація про результати діяльності ІГС протягом останніх 2–х років.!!

Як  стати членом 
громадської ради: 

5 ПРОСТИХ КРОКІВ
Крок 1.  Визначаємо етап процесу створення громадської ради: 
1) ñòâîðåííÿ ³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè òà ï³äãîòîâêà óñòàíîâ÷èõ çáîð³â,
2) ï³äãîòîâêà òà îïðèëþäíåííÿ îãîëîøåííÿ ïðî ó÷àñòü ó çáîðàõ, 
3) ïîäà÷à äîêóìåíò³â äëÿ ó÷àñò³ â çáîðàõ, 
4) ñêëàäàííÿ ñïèñê³â ó÷àñíèê³â çáîð³â òà êàíäèäàò³â äî ãðîìàäñüêî¿ ðàäè, 
5) ïðîâåäåííÿ óñòàíîâ÷èõ çáîð³â – îáðàííÿ ãðîìàäñüêî¿ ðàäè.

Крок 2. Шукаємо необхідну інформацію в таких джерелах:
1) âåá–ñàéò îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ïðè ÿêîìó ñòâîðþºòüñÿ ðàäà;
2) â³äïîâ³äàëüí³ ï³äðîçä³ëè îðãàíó âëàäè (óïðàâë³ííÿ çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ àáî âíó-
òð³øíüî¿ ïîë³òèêè ì³í³ñòåðñòâà, äåðæêîì³òåòó, ÎÄÀ ÷è ÐÄÀ);
3) ãðîìàäñüê³ êîíñóëüòàíòè ïðî åêòó, 
êîíòàêòè íà âåá–ñàéò³ 
HTTP://GROMRADY.ORG.UA  

Крок 3  З’ясовуємо 

відповідальних осіб  та 

долучаємося до процесу.
²í³ö³àòèâíó ãðóïó íå ñòâîðåíî – ïðî-

ïîíóé óïðàâë³ííþ çâ’ÿçê³â ³ç ãðîìàäñüê³ñòþ 
(àáî óïðàâë³ííþ âíóòð³øíüî¿ ïîë³òèêè) ñòâîðèòè òàêó ãðóïó.

²í³ö³àòèâíà ãðóïà º – âîíà ïîâ³äîìëÿº, êîëè ³ ÿê ïîäàâàòè äîêóìåíòè äëÿ ó÷àñò³ ó çáîðàõ. 

Крок 4.   Готуємо та подаємо необхідні документи.
²í³ö³àòèâíó ãðóïó íå ñòâîðåíî –  ïîäàâàé çâåðíåííÿ íà ³ì’ÿ êåð³âíèêà îðãàíó âëàäè ïðî áà-

æàííÿ óâ³éòè äî ³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè.

Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ óñòàíîâ÷èõ çáîð³â º – ïîäàâàé ÓÑ² âèçíà÷åí³ ó îãîëîøåíí³ 
(Ïîñòàíîâ³ ¹ 996 ï. 8) äîêóìåíòè, â òåðì³íè, âêàçàí³ â îãîëîøåíí³.

За організацію та проведення установчих зборів 

відповідає ініціативна група що складається із 

представників інститутів громадянського суспільства 

(громадські, благодійні та інші організації) та органу 

виконавчої влади. Ініціативну групу можу утворювати 

діюча громадська рада так і орган влади.

Крок 5.  Участь в установчих зборах.Крок 5.  Участь в установчих зборах.
Íà çáîðàõ:
– Îáèðàºòüñÿ ãîëîâà, ñåêðåòàð òà ë³÷èëüíà êîì³ñ³ÿ.
– ßêùî ïðè îðãàí³ âëàäè ä³ÿëà ãðîìàäñüêà ðàäà – îïðèëþäíþºòüñÿ ¿¿ çâ³ò.
– Âèçíà÷àºòüñÿ ê³ëüê³ñíèé ñêëàä ðàäè.
– Çä³éñíþºòüñÿ ðåéòèíãîâå ãîëîñóâàííÿ  çà êàíäèäàò³â ó ãðîìàäñüêó ðàäó.
Ïðîòîêîë óñòàíîâ÷èõ çáîð³â, â³äîìîñò³ ïðî ñêëàä ãðîìàäñüêî¿ ðàäè  îïðèëþäíþþòüñÿ íà 

ñàéò³ îðãàíó âëàäè òà â ³íøèé ïðèéíÿòíèé ñïîñ³á.
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Чому громадська рада 
ДЛЯ ТЕБЕ?

Òè çìîæåø ñóòòºâî ï³äâèùèòè âëàñ-
íèé ôàõîâèé òà ïðîôåñ³éíèé ð³âåíü. 
Ãðîìàäñüêà ðàäà – ñâîºð³äí³ «êóðñè ï³äâè-
ùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿», ÿê³ âèìàãàòèìóòü â³ä 
òåáå ìàêñèìàëüíîãî çàñòîñóâàííÿ âëàñíèõ 
çíàíü ³ äîñâ³äó òà îáîâ’ÿçêîâîãî íàáóòòÿ 
íîâèõ âì³íü ³ íàâè÷îê. Àäæå â ãðîìàäñüê³é 
ðàä³:

• ïðàöþâàòèìóòü ñïðàâæí³ åêñïåðòè 
òà ïðîôåñ³îíàëè, ó ÿêèõ òè ìîæåø íàâ÷à-
òèñü;

• áóäóòü ç³áðàí³ ôàõ³âö³ ³ç ð³çíèõ ñôåð, 
ç ÿêèìè òè áóäåø ñï³ëêóâàòèñü;

• áóäóòü ïðåäñòàâëÿòèñü âàæëèâ³ äóì-
êè ãðîìàä, ùî ñóòòºâî ðîçøèðèòè òâîº áà-
÷åííÿ ³ ðîçóì³ííÿ ì³ñöåâèõ àáî âóçüêîñïå-
ö³àë³çîâàíèõ ïðîáëåì;

• ïðîâîäèòèìåòüñÿ ãðîìàäñüêà òà àí-
òèêîðóïö³éíà åêñïåðòèçà, ³ òè çìîæåø 
çä³éñíþâàòè ¿õ ïðîôåñ³éíî. 

Ðàçîì ç òèì, òè ìàòèìåø îá’ºêòèâíó ³í-
ôîðìàö³þ ïðàêòè÷íî ïðî âñå, ùî â³äáóâà-
ºòüñÿ ó âëàä³ òà ãðîìàä³.

Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ðîáîòà â ãðîìàäñüê³é ðàä³ âèìàãàòèìå â³ä òåáå çíà÷íèõ çóñèëü òà 
÷àñó, âîíà â³äêðèâàº òîá³ òà òâî¿é îðãàí³çàö³¿ íîâ³ ìîæëèâîñò³.

Òè çìîæåø êîðåãóâàòè, çì³íþâàòè, à 
³íîä³ é ôîðìóâàòè ð³øåííÿ îðãàíó âëàäè. 
Çàòâåðäæóþ÷è íàö³îíàëüí³ àáî ì³ñöåâ³ ïðî-
ãðàìè ³ ð³øåííÿ, äåðæàâíèé îðãàíè ïðèéìàº 
çàêîíîäàâ÷î çàêð³ïëåíèé «ïëàí ä³é», ÿêèé â³í 
ñàì ³ áóäå âèêîíóâàòè. Àëå ïåðø, í³æ òàêèé 
ïëàí áóäå óõâàëåíî – òè ìîæåø éîãî çì³íèòè. 
Àäæå ãðîìàäñüêà ðàäà çä³éñíþº «åêñïåðòèçó 
ïðîåêò³â íîðìàòèâíî–ïðàâîâèõ àêò³â» òà íàäàº 
â³äïîâ³äí³ ðåêîìåíäàö³¿ òà ïðîïîçèö³¿. Á³ëüø 
òîãî, òè ñàì, ðàçîì ç ãðîìàäñüêîþ ðàäîþ, 
çìîæåø ïîäàâàòè äåðæàâíîìó îðãàíó ïðîïî-
çèö³¿ ñòîñîâíî òîãî, ÿê³ íîðìàòèâí³ äîêóìåíòè 
â³í ìàº ðîçðîáèòè, ÿê³ çàõîäè ïðîâåñòè.

Òè çìîæåø êîíòðîëþâàòè âëàäó. Öå çà-
âäàííÿ, äëÿ âèêîíàííÿ ÿêîãî ³ ñòâîðþþòüñÿ ãðî-
ìàäñüê³ ðàäè. Îðãàí âëàäè ìàº âñ³ëÿêî ñïðèÿòè 
ó âèêîíàíí³ òàêî¿ ðîáîòè òà íàäàñòü íåîáõ³äíó 
³íôîðìàö³þ ³ äîïóñê äî âëàñíèõ ïðèì³ùåíü. 
ßêùî æ ³íôîðìàö³¿ àáî ðåñóðñ³â áóäå íåäîñòàò-
íüî – òè ìîæåø çàëó÷èòè ñâî¿õ êîëåã – ÷ëåí³â 
ãðîìàäñüêî¿ ðàäè. Ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè òè 
çìîæåø îá’ºêòèâíî îö³íèòè ðîáîòó äåðæàâíîãî 
îðãàíó àáî îêðåìîãî ÷èíîâíèêà. Ðåçóëüòàòè òà-
êîãî êîíòðîëþ îáîâ’ÿçêîâ³ äëÿ ðîçãëÿäó îðãà-
íîì âëàäè, à íàñê³ëüêè ñåðéîçíî âðàõîâàí³ òâî¿ 
ïðîïîçèö³¿, òè çìîæåø ä³çíàâàòèñü, çä³éñíèâøè 
«ãðîìàäñüêèé êîíòðîëü çà âðàõóâàííÿì îðãà-
íîì ïðîïîçèö³é òà çàóâàæåíü ãðîìàäñüêîñò³».

Òè çìîæåø ïðèìóñèòè âëàäó âðàõîâó-
âàòè ïîáàæàííÿ òà äóìêó ãðîìàäñüêîñò³. 
Ãðîìàäñüêà ðàäà – öå ñâîºð³äíèé «ìàéäàí÷èê» 
ñï³ëêóâàííÿ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é òà îðãà-
í³â âëàäè. Òîìó ñàìå òè çìîæåø áóòè «ãîëîñîì 
ãðîìàäè» ó âëàäíèõ êàá³íåòàõ òà äîíîñèòè ÷è-
íîâíèêàì ïîáàæàííÿ òèõ, äëÿ êîãî òè ïðàöþºø. 
Äî òîãî æ ñàìà âëàäà ÷åêàòèìå öüîãî â³ä òåáå, 

àäæå âîíà çîáîâ’ÿçàíà âðàõîâóâàòè 
ãðîìàäñüêó äóìêó â ñâî¿é ðîáîò³.

Òè çìîæåø ï³äâèùèòè àâòîðèòåò òà 
âïëèâîâ³ñòü ñâîº¿ îðãàí³çàö³¿ ñåðåä âëà-
äè òà ñóñï³ëüñòâà. Ãðîìàäñüêà ðàäà – öå 
íå áåçìåæíà çà ê³ëüê³ñòþ êóïà âñ³õ áàæàþ-
÷èõ. Ãðîìàäñüêà ðàäà – öå íåâåëèêà ê³ëü-
ê³ñòü «íàéêðàùèõ», ÿê³ ìàòèìóòü ïðàâî ãî-
ëîñó â³ä ³ìåí³ ãðîìàäè «ãîâîðèòè âëàä³», ùî 
³ ÿê ¿é ðîáèòè. Ç ³íøîãî áîêó, òâîþ ðîáîòó 
â ãðîìàäñüê³é ðàä³ ïî÷óþòü òà ïîáà÷àòü íå 
ò³ëüêè ÷èíîâíèêè, ç ÿêèìè òè ñï³âïðàöþâà-
òèìåø, à é ³íø³ ïîñàäîâö³ òà ãðîìàäñüê³ñòü. 
Àäæå ðîáîòà ðàäè ìàêñèìàëüíî â³äêðèòà. 

Òîìó ÷èì àêòèâí³øå òè ïðàöþâàòèìåø 
â ãðîìàäñüê³é ðàä³, òèì á³ëüøå ³íôîðìà-
ö³¿ ïðî òåáå ïî÷óþòü, ³ òèì á³ëüøó äîâ³ðó 
äî ñåáå òà òâîº¿ îðãàí³çàö³¿ òè ñôîðìóºø ó 
ñóñï³ëüñòâà. Äî ðå÷³, ó äîíîð³â òàêîæ!
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ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ?
Ãðîìàäñüêà ðàäà – öå ãðóïà ãðîìàäñüêèõ 

àêòèâ³ñò³â (ùî ïðåäñòàâëÿþòü ð³çí³ ãðîìàä-
ñüê³ îá’ºäíàííÿ), ç ÿêîþ îðãàí âëàäè àêòèâ-
íî âçàºìîä³º, êîíñóëüòóºòüñÿ, ðàäèòüñÿ òà 
ñï³âïðàöþº. Ãðîìàäñüê³ àêòèâ³ñòè, â ñâîþ 
÷åðãó, âïëèâàþòü òà êîíòðîëþþòü ðîáîòó îð-
ãàíó âëàäè àáî äåðæàâíî¿ ³íñòèòóö³¿, ïðè ÿê³é 
ðàäà ñòâîðåíà. Òàêà âçàºìîä³ÿ ìàº ÷³òêó ðå-
ãëàìåíòàö³þ, çàçíà÷åíó ó â³äïîâ³äíèõ íîðìàõ 
Òèïîâîãî Ïîëîæåííÿ ïðî ãðîìàäñüêó ðàäó 
çàòâåðäæåíîãî Ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ ¹996 (äàë³ 
– Ïîëîæåííÿ).

Âçàºìîä³ÿ îðãàíó âëàäè òà ãðîìàäñüêî¿ 
ðàäè.

Ñèñòåìíèé äâîñòîðîíí³é îáì³í ³í-
ôîðìàö³ºþ. Îðãàí âëàäè íàäàº íåîáõ³ä-
íó ³íôîðìàö³þ òà «ïðîåêòè íîðìàòèâíî–
ïðàâîâèõ àêò³â» (ï.5 Ïîëîæåííÿ). Îêð³ì 
òîãî, âëàñíå ð³øåííÿ, ïðèéíÿòå çà ðåçóëü-
òàòàìè ðîçãëÿäó ïðîïîçèö³é, îðãàí âëàäè 
îáîâ’ÿçêîâî äîâîäèòü äî â³äîìà ÷ëåí³â ãðî-
ìàäñüêî¿ ðàäè» (ï.15 Ïîëîæåííÿ). Ðàäà 
ïîäàº ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïðî-
âåäåííÿ êîíñóëüòà-
ö³é ç ãðîìàäñüê³ñ-
òþ òà îáîâ’ÿçêîâ³ 
äëÿ ðîçãëÿäó 
ïðîïîçèö³¿ ùîäî 
ï³äãîòîâêè ïðî-
åêò³â íîðìàòèâíî–
ïðàâîâèõ àêò³â. À 
òàêîæ – ïðîïîçèö³¿ 
ãðîìàäñüêèõ îðãà-
í³çàö³é ùîäî âèð³-
øåííÿ âàæëèâèõ ñóñ-
ï³ëüíèõ ïèòàíü (ï.4 
Ïîëîæåííÿ).

Çä³éñíåííÿ ãðîìàä-
ñüêîãî êîíòðîëþ òà 
ôàõîâî¿ åêñïåðòèçè. 
Ðàäà ïîäàº îáîâ’ÿçêîâ³ 
äëÿ ðîçãëÿäó ïðîïîçèö³¿ 
ùîäî óäîñêîíàëåííÿ ðîáî-
òè îðãàíó âëàäè, ïðîâîäèòü 
ãðîìàäñüêó åêñïåðòèçó ä³ÿëü-
íîñò³ îðãàíó âëàäè òà ãðîìàäñüêó 
àíòèêîðóïö³éíó åêñïåðòèçó ïðîåê-
ò³â íîðìàòèâíî–ïðàâîâèõ àêò³â. Ãðî-
ìàäñüêà ðàäà «çä³éñíþº ãðîìàäñüêèé 

êîíòðîëü çà âðàõóâàííÿì îðãàíîì ïðîïî-
çèö³é òà çàóâàæåíü ãðîìàäñüêîñò³, à òàêîæ 
äîòðèìàííÿì íèì íîðìàòèâíî–ïðàâîâèõ 
àêò³â, ñïðÿìîâàíèõ íà çàïîá³ãàííÿ òà ïðî-
òèä³þ êîðóïö³¿» (ï.4 Ïîëîæåííÿ). 

Òåõí³÷íå çàáåçïå÷åííÿ ðîáîòè ãðîìàä-
ñüêî¿ ðàäè. Îðãàí âëàäè çàáåçïå÷óº ñåêðå-
òàð³àò ãðîìàäñüêî¿ ðàäè ïðèì³ùåííÿì, çà-
ñîáàìè çâ’ÿçêó, ñòâîðþº óìîâè äëÿ ðîáîòè 
ðàäè òà ïðîâåäåííÿ ¿¿ çàñ³äàíü. 

Äëÿ îòðèìàííÿ á³ëüø øèðîêèõ ïîâíîâàæåíü 
ó ñôåð³ âçàºìîä³¿ ç îðãàíîì âëàäè, ãðîìàä-
ñüêà ðàäà ìîæå ïåðåäáà÷èòè â³äïîâ³äí³ ïóíê-
òè ó âëàñíîìó Ïîëîæåíí³ àáî Ðåãëàìåíò³ (íà-
ïðèêëàä, ïðàâî áóòè ïðèñóòí³ì íà çàñ³äàííÿõ 
îðãàíó), ÿê³ óõâàëþºòüñÿ ñàìîþ ãðîìàäñüêîþ 
ðàäîþ.  

íÿ, ïðèéíÿòå çà ðåçóëü-
ðîïîçèö³é, îðãàí âëàäè
èòü äî â³äîìà ÷ëåí³â ãðî-
5 Ïîëîæåííÿ). Ðàäà

ùîäî ïðî-
-

À
³¿
à-
ð³-
óñ-
ï.4

ìàä-
òà

òèçè.
ÿçêîâ³
ïîçèö³¿
ÿ ðîáî-
ðîâîäèòü
òèçó ä³ÿëü-
òà ãðîìàäñüêó
ñïåðòèçó ïðîåê-
àâîâèõ àêò³â. Ãðî-
éñíþº ãðîìàäñüêèé

ВОНИ ЗМОГЛИ…

За ініціативою громадськості в Одесі, діє комплекс 

консультативно–дорадчих громадських органів, до яких уві-

йшли представники більше 200 активних громадських організацій. 

Ради беруть дієву участь у формуванні та реалізації 

міських програм, наприклад, міської програми підтримки 

діяльності громадських організацій (у 2010 р. обсяг виділених 

коштів із бюджету становив 1 095 тис.грн), міської програми 

розв’язання пріоритетних соціальних проблем з використан-

ням механізму соціального замовлення та інших. 

Андрій Крупник, Одеський суспільний інсти-

тут соціальних технологій.

ЗМОЖЕШ І ТИ
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За допомогою чого 
громадські ради 

СТАЮТЬ ЕФЕКТИВНИМИ?
Реальні механізми участі 

в ухваленні рішень
1. Ãîëîâà ãðîìàäñüêî¿ ðàäè ìîæå:
– áðàòè ó÷àñòü ó çàñ³äàííÿõ êîëåã³¿ îð-

ãàíó âëàäè (íàéâèùîìó êåð³âíîìó êîëå-
ã³àëüíîìó îðãàíó) ³ â³äñòîþâàòè ïîçèö³þ 
ãðîìàäñüêî¿ ðàäè (ï.12 Ïîëîæåííÿ);

– áðàòè ó÷àñòü 2 ðàçè íà ð³ê ó çóñòð³÷àõ 
ãîë³â ãðîìàäñüêèõ ðàä ç Ïðåì’ºð–ì³í³ñòðîì 
Óêðà¿íè òà ³íøèìè ÷ëåíàìè óðÿäó (ï.6 Ïî-
ñòàíîâè ÊÌÓ ¹996).

2. Ð³øåííÿ ãðîìàäñüêî¿ ðàäè ìà-
þòü ðåêîìåíäàö³éíèé õàðàêòåð ³ º 
îáîâ’ÿçêîâèìè äëÿ ðîçãëÿäó îðãà-
íîì âëàäè.

Ð³øåííÿ îðãàíó, ïðèéíÿòå çà ðåçóëü-
òàòàìè ðîçãëÿäó ïðîïîçèö³é ãðîìàä-
ñüêî¿ ðàäè, íå ï³çí³øå í³æ ó äåñÿòè-
äåííèé ñòðîê â îáîâ’ÿçêîâîìó ïîðÿäêó 
äîâîäèòüñÿ äî â³äîìà ÷ëåí³â ãðîìàä-
ñüêî¿ ðàäè òà ãðîìàäñüêîñò³ øëÿõîì 
éîãî îïðèëþäíåííÿ íà îô³ö³éíîìó 
âåá–ñàéò³.  ²íôîðìàö³ÿ ïðî ïðèéíÿòå 
ð³øåííÿ ìàº ì³ñòèòè â³äîìîñò³ ïðî 
âðàõóâàííÿ ïðîïîçèö³é ãðîìàäñüêî¿ 
ðàäè àáî ïðè÷èíè ¿õ â³äõèëåííÿ. 
(ï.5 Ïîëîæåííÿ)

3. Ïîñòàíîâîþ ¹996 â³ä 
3.11.2010 ð. Óðÿä òàêîæ 
çàòâåðäèâ Ïîðÿäîê ïðî-
âåäåííÿ êîíñóëüòàö³é ç 
ãðîìàäñüê³ñòþ ç ïèòàíü 
ôîðìóâàííÿ òà ðåàë³çàö³¿ 
äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè (äàë³ 
– Ïîðÿäîê). Öåé äîêó-
ìåíò íàäàâ ãðîìàäñüê³é 
ðàä³ øèðîêå êîëî ïîâíî-
âàæåíü äëÿ îðãàí³çàö³¿ 
òà çä³éñíåííÿ ïðîöåñó êîí-
ñóëüòàö³é, â òîìó ÷èñë³:

– ïîäàâàòè ïðîïîçèö³¿ äî ð³÷íî-
ãî îð³ºíòîâíîãî ïëàíó êîíñóëüòàö³é ç 
ãðîìàäñüê³ñòþ(ï.6 Ïîðÿäêó);

– ³í³ö³þâàòè ïðîâåäåííÿ êîíñóëüòàö³é ç 
ãðîìàäñüê³ñòþ ç òåì íå âêëþ÷åíèõ äî îð³-
ºíòîâíîãî ïëàíó(ï.7 Ïîðÿäêó);

– îòðèìóâàòè â³ä îðãàíó âëàäè ïðî-
åêòè íîðìàòèâíî–ïðàâîâèõ àêò³â òà 
³íôîðìàö³éíî–àíàë³òè÷í³ ìàòåð³àëè äî 
íèõ(ï.8 Ïîðÿäêó).

Ðåçóëüòàòè ïðîâåäåííÿ êîíñóëüòàö³é 
ç ãðîìàäñüê³ñòþ âðàõîâóþòüñÿ îðãàíîì 
âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ï³ä ÷àñ ïðèéíÿòòÿ 
îñòàòî÷íîãî ð³øåííÿ àáî â ïîäàëüø³é 
éîãî ðîáîò³.

äó îð à

å çà ðåçóëü-
ö³é ãðîìàä-
æ ó äåñÿòè-
îìó ïîðÿäêó
í³â ãðîìàä-
ñò³ øëÿõîì
îô³ö³éíîìó
ïðèéíÿòå

ìîñò³ ïðî
ìàäñüêî¿
èëåííÿ.

 â³ä 
àêîæ
ðî-

ç
íü

ö³¿
³

í-

ЗМОЖЕШ І ТИ

Польська Лариса Михайлівна, голова 

громадської ради при Херсонській об-

ласній державній адміністрації.

ВОНИ ЗМОГЛИ…
Громадська Рада при Херсонській ОДА, створена на 

зборах громадських організацій області відкритим голо-

суванням. Громадська рада, що складається з 50 органі-

зацій, створила 8 профільних комітетів, які займалися 

окремими напрямками, від молодіжної  до регуляторної 

політики.  ОДА надала приміщення для поточної робо-

ти, яке стало не тільки місцем роботи секретаріату 

ради, але й її приймальнею, де організації–члени ради вели 

за розкладом прийоми громадян. Рада бере участь в ухва-

ленні рішень державною адміністрацією.
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За допомогою чого 
громадські ради 

СТАЮТЬ ЕФЕКТИВНИМИ?
Антикорупційна експертиза 

нормативно–правових актів
Ùî òàêå ãðîìàäñüêà àíòèêîðóïö³éíà åêñ-

ïåðòèçà? Àíòèêîðóïö³éíà åêñïåðòèçà– öå ïåðå-
â³ðêà ïðîåêò³â íîðìàòèâíî–ïðàâîâèõ àêò³â (ÍÏÀ) íà 
ïðåäìåò íàÿâíîñò³ â íèõ ïîëîæåíü, ùî ñïðèÿþòü 
àáî ìîæóòü ñïðèÿòè â÷èíåííþ êîðóïö³éíèõ ïðàâî-
ïîðóøåíü. Àíòèêîðóïö³éíà  åêñïåðòèçà ïðîâîäèòüñÿ 
ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ âèíèêíåííþ êîðóïö³éíèõ ðèçè-
ê³â ³ ðîçðîáëåííÿ ðåêîìåíäàö³é ùîäî ¿õ óñóíåííÿ.

×îìó àíòèêîðóïö³éíà åêñïåðòèçà ïîòð³áíà? 
Ðîçðîáêà íîðìàòèâíèõ àêò³â ÿê ³ â ö³ëîìó ïðàâîâå 
ðåãóëþâàííÿ â Óêðà¿í³ íà ïðàêòèö³ çä³éñíþþòüñÿ 
õàîòè÷íî òà áåçñèñòåìíî. Öå ñòâîðþº ïåðåäóìî-
âè äëÿ ìîæëèâîñò³ «çàêð³ïëåííÿ» ïîñàäîâöÿìè âè-
ã³äíèõ äëÿ ñåáå âëàäíèõ ïîâíîâàæåíü àáî âçàãàë³ 
ñòâîðþº ìîæëèâîñò³ ä³ÿòè íà âëàñíèé ðîçñóä. Âñå 
öå äîçâîëÿº ïîñàäîâöÿì çëîâæèâàòè â³äñóòí³ñòþ 
ïîâíîãî ³ îäíîçíà÷íîãî âèçíà÷åííÿ ìåæ ¿õí³õ ïî-
âíîâàæåíü – çàéìàòèñÿ êîðóïö³éíèìè ä³ÿííÿìè. 

ßê ïðîâîäèòè àíòèêîðóïö³éíó åêñïåðòèçó?
Âñÿ Âàøà ä³ÿëüí³ñòü ç ïðîâåäåí-

íÿ àíòèêîðóïö³éíî¿ åêñïåðòèçè âêëàäàºòüñÿ â òðè 
êðîêè.

Â ïåðøó ÷åðãó:
• ïåðåêîíóºìîñÿ, ùî ïðîåêò àêòó íàëåæèòü äî 

ÍÏÀ ç ïîòåíö³éíî âèñîêèì ñòóïåíåì êîðóïö³éíèõ 
ðèçèê³â.

• âèçíà÷àºìî ìåòó ðîçðîáêè ïðîåêòó ÍÏÀ 
òà îö³íþºìî ð³âåíü îá´ðóíòîâàíîñò³ ïðèéíÿòòÿ 
ïðîåêòó. 

• âèçíà÷àºìî â³äïîâ³äí³ñòü ïðîåêòó àêòà âè-
ìîãàì Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàñàäè çàïîá³ãàííÿ 
òà ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿». 

Â äðóãó ÷åðãó:
çä³éñíþºìî àíàë³ç: 
• ïîâíîòè âðåãóëþâàííÿ ñóñï³ëüíèõ â³äíî-

ñèí, ÿê³ º ïðåäìåòîì «â³äàííÿ» ïðîåêòó ÍÏÀ
• äîñòóïíîñò³ äëÿ ðîçóì³ííÿ ÷èòà÷àìè ïîëî-

æåíü ïðîåêòó ÍÏÀ
• â³ðîã³äíîñò³ òîãî, ÿê ÍÏÀ áóäå ä³ÿòè íà 

ïðàêòèö³, íàñê³ëüêè â³í ðåàëüíèé äëÿ éîãî ïðàê-
òè÷íîãî çàñòîñóâàííÿ.

Â îñòàííþ ÷åðãó:
• ðîçðîáëÿºìî ðåêîìåíäàö³é ùîäî óñóíåí-

íÿ êîðóïö³îãåííèõ ÷èííèê³â
• ïåðåäàºìî ðåçóëüòàòè åêñïåðòèçè òà âëàñ-

í³ ïðîïîçèö³¿ îðãàíó âëàäè – àâòîðó ïðîåêòó ÍÏÀ, 
ÿê³ òîé çîáîâ’ÿçàíèõ âðàõóâàòè ïåðåä îñòàòî÷-
íèì ïðèéíÿòòÿì àêòó.

Ïåðåâàãè çä³éñíåííÿ àíòèêîðóïö³éíî¿ åêñïåð-
òèçè ÷åðåç ðîáîòó ãðîìàäñüêî¿ ðàäè:

ãðîìàäñüêà ðàäà ìàº á³ëüø ñïðîùåíèé äî-• 
ñòóï äî ïðîåêò³â íîðìàòèâíî–ïðàâîâèõ àê-
ò³â òà ³íøî¿ íåîáõ³äíî¿ ³íôîðìàö³¿;
ãðîìàäñüêà ðàäà ìîæå ñòâîðþâàòè íåîá-• 
õ³äí³ óìîâè äëÿ çä³éñíåííÿ ôàõîâî¿ àíòèêî-
ðóïö³éíî¿ åêñïåðòèçè, çàëó÷èâøè íåîáõ³ä-
íèõ åêñïåðò³â; 
ãðîìàäñüêà ðàäà ìàº ä³ºâèé âïëèâ íà îðãàí • 
âëàäè, îñê³ëüêè â³í ìàº îáîâ’ÿçêîâî ðîçãëÿ-
äàòè ð³øåííÿ ðàäè. 

Á³ëüøå ïðî àíòèêîðóïö³éíó åêñïåðòèçó 
íîðìàòèâíî–ïðàâîâèõ àêò³â Âè ìîæåòå 
ä³çíàòèñÿ íà Àíòèêîðóïö³éíîìó ïîðòàë³ 

HTTP://ACRC.ORG.UA

íÿ êî
• 

í³ ïð
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ВОНИ ЗМОГЛИ…

Громадська рада при РДА Кіровоград-

ської області здійснивши моніторинг цін 

на медичні препарати (серцево–судинні та 

інфекційно–простудні) по аптекам селища 

Компаніївка, визначила велику цінову різ-

ницю. Завдяки впливу на працівників РДА 

– ціни вдалось врегулювати.

Олена Мірхайдарова, громадська 

рада при Компаніївській районній дер-

жавній адміністрації

ЗМОЖЕШ І ТИ



ЗМІНИ НА КРАЩЕ ВЛАДУ – ЧЕРЕЗ ГРОМАДСЬКУ РАДУ 7

Молодіжна рада при Львівській ОДА ініціювала 

громадські обговорення Регіональної цільової соціаль-

ної програми «Молодь Львівщини» на 2009–2015 роки, 

на яку передбачалось виділити понад 43 млн. гривень. 

Влада ж не поінформувала раду про створення програ-

ми. Своїми діями Молодіжна рада спромоглась здій-

снити консультації та надала можливість широкій 

громадськості долучитися до розробки програми.

За допомогою чого 
громадські ради 

СТАЮТЬ ЕФЕКТИВНИМИ?
Громадська експертиза 

діяльності органів влади

Ïðèðîäíå áàæàííÿ çâè÷àéíîãî ãðîìàäÿ-
íèíà, ïðèõèëüíèêà äåìîêðàòè÷íèõ ö³ííîñ-
òåé, – áðàòè ó÷àñòü â óïðàâë³íí³ äåðæàâ-
íèìè ñïðàâàìè òà óñï³øíî ðîçâ’ÿçóâàòè 
ïðîáëåìè, ùî çà÷³ïàþòü éîãî ³íòåðåñè, 
íàðåøò³ ïî÷óòî. Ïîñòàíîâà Êàáì³íó ¹ 
976 çàòâåðäèëà «Ïîðÿäîê ñïðèÿííÿ 
ïðîâåäåííþ ãðîìàäñüêî¿ åêñïåðòèçè 
ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè». 

Òåïåð áóäü–ÿêèé ³íñòèòóò ãðîìàäÿí-
ñüêîãî ñóñï³ëüñòâà (ãðîìàäñüê³ îðãà-
í³çàö³¿, ïðîôåñ³éí³ òà òâîð÷³ ñï³ëêè, 
îðãàí³çàö³¿  ðîáîòîäàâö³â,  áëàãîä³éí³ 
³ ðåë³ã³éí³ îðãàí³çàö³¿, îðãàíè  ñàìî-
îðãàí³çàö³¿  íàñåëåííÿ, íåäåðæàâí³ 
çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà ³íø³ 
íåï³äïðèºìíèöüê³ òîâàðèñòâà ³ óñòà-
íîâè) ìîæå:

çä³éñíèòè îö³íêó åôåêòèâíîñò³ ä³ÿëü-• 
íîñò³ áóäü–ÿêîãî îðãàíó âèêîíàâ÷î¿ âëà-
äè àáî ïåâíî¿ ïîñàäîâî¿ îñîáè;
îö³íèòè âèêîíàííÿ äåðæàâíî¿ ïðîãðàìè • 
àáî âèòðà÷àííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â;
îö³íèòè ÿê³ñòü íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ • 
ïîñëóã;
âèêîíàííÿ çàêîíîäàâñòâà. • 
Îðãàí âëàäè, ï³ñëÿ îòðèìàííÿ çâåðíåííÿ 

â³ä ³íñòèòóòó ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà(²ÃÑ) 
çîáîâ’ÿçàíèé:

âèäàòè íàêàç, â ÿêîìó âèçíà÷èòè â³äïî-• 
â³äàëüíó îñîáó çà ñïðèÿííÿ â ïðîâåäåí-
í³ åêñïåðòèçè;
íàäàòè ²ÃÑ âñ³ íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè ³ ³íøå • 
ñïðèÿííÿ;
ðîçãëÿíóòè ãðîìàäñüê³ âèñíîâêè íà íàé-• 
áëèæ÷îìó çàñ³äàíí³ êîëåã³¿ çà ó÷àñòþ 
ñàìîãî ²ÃÑ;
ðîçì³ñòèòè ãðîìàäñüê³ âèñíîâêè ³ ñâîº • 

ð³øåííÿ íà îô³ö³éíîìó ñàéò³;
âðàõîâóâàòè ãðîìàäñüê³ • 

ïðîïîçèö³¿ â ñâî¿é 
ä³ÿëüíîñò³.
Åêñïåðòèçà, âèêîíàíà ãðîìàäñüêîþ ðàäîþ 

ï³äâèùóº øàíñè íà âðàõóâàííÿ åêñïåðòíèõ 
âèñíîâê³â òà ðåêîìåíäàö³é îðãàíîì âëàäè.

Á³ëüøå ïðî ãðîìàäñüêó åêñïåðòèçó  ä³-
ÿëüíîñò³ îðãàí³â âëàäè Âè ìîæåòå ä³çíà-
òèñÿ íà ïîðòàë³ «Åëåêòðîííèé ðîáî÷èé 

ñò³ë ãðîìàäñüêîãî åêñïåðòà»  
HTTP://CIVICEXPERT.IN.UA

Ç åêñïåðòíèìè âèñíîâêàìè ²ÃÑ òà â³äïî-
â³äíèìè ð³øåííÿìè îðãàí³â âëàäè Âè ìî-
æåòå îçíàéîìèòèñÿ â Ðåºñòð³ ãðîìàäñüêèõ 
åêñïåðòèç ùî ðîçì³ùåíèé  íà óðÿäîâîìó 
ñàéò³ «Ãðîìàäÿíñüêå ñóñï³ëüñòâî ³ âëàäà» 

HTTP://CIVIC.KMU.GOV.UA

ЗМОЖЕШ І ТИ

Андрій Рожило, заступник голови 
Молодіжної громадської ради при 

Львівській обласній державній ад-міністрації.

ВОНИ ЗМОГЛИ…



ЗМІНИ НА КРАЩЕ ВЛАДУ – ЧЕРЕЗ ГРОМАДСЬКУ РАДУ8

Як оскаржити порушення?

Гарячі контакти:

Якщо Ти вбачаєш порушення процедур підготовки зборів та 

виборів до громадської ради, які передбачені Постановою КМУ 

№996 від 03.11.2010 р., Ти можеш:
çâåðíóòèñü íà «ãàðÿ÷ó ë³í³þ» ïðîåêòó ÷è çà êîíòàêòàìè ïðîåêòó, • 
çâåðíóòèñü äî êîíñóëüòàíò³â ïðîåêòó â Òâîºìó ðåã³îí³, • 
íà åòàï³ ï³äãîòîâêè óñòàíîâ÷èõ çáîð³â îñêàðæèòè ä³¿ ³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè äî êåð³âíèêà îð-• 
ãàíó âëàäè,
îñêàðæèòè ä³¿ îðãàí³çàòîð³â âèáîð³â äî Óðÿäó ÿê îðãàíó, ÿêèé çä³éñíþº êîíòðîëü çà ðå-• 
àë³çàö³ºþ Ïîñòàíîâè.
Â³äïîâ³ä³ íà Âàø³ ïèòàííÿ Âè ìîæåòå îòðèìàòè â Äåïàðòàìåíò³ ³íôîðìàö³¿ òà ìàñîâèõ 

êîìóí³êàö³é Ñåêðåòàð³àòó ÊÌÓ (àäðåñà: 01008, ì.Êè¿â, âóë. Ãðóøåâñüêîãî 12/2, òåë. (044) 
256–62–28) òà íà óðÿäîâîìó ñàéò³ «Ãðîìàäÿíñüêå ñóñï³ëüñòâî ³ âëàäà»  

HTTP://CIVIC.KMU.GOV.UA

або телефонуй на нашу «гарячу лінію»  – 
(044) 592 98 31 

mio.gazeta@gmail.com
Гаряча лінія працює щоденно з 9:00 до 20:00.

Контакти відділів та відповідальних осіб в міністерствахз та 

обласних державних адміністрацій, які займаються питаннями 

створення громадських рад

HTTP://GROMRADY.ORG.UA
Контакти регіональних консультантів проекту

Будь–які матеріали та документи, необхідні при створенні 

громадської ради та вступі до  неї

Öþ ïóáë³êàö³þ ï³äãîòîâëåíî Óêðà¿íñüêèì íåçàëåæíèì öåíòðîì ïîë³òè÷íèõ äîñë³äæåíü â ðàìêàõ ïðîåêòó «Ñïðèÿííÿ äîñòóïó îðãàí³çàö³é ãðîìàäÿíñü-
êîãî ñóñï³ëüñòâà äî ðîáîòè â ãðîìàäñüêèõ ðàäàõ ïðè îðãàíàõ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè» çà ô³íàíñîâî¿ ï³äòðèìêè Ì³æíàðîäíîãî ôîíäó «Â³äðîäæåííÿ» òà ïðîåêòó 

«Îá’ºäíóºìîñÿ çàðàäè ðåôîðì (UNITER)», ùî ô³íàíñóºòüñÿ Àãåíòñòâîì ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî Ðîçâèòêó (USAID) òà âèêîíóºòüñÿ Pact, Inc.
Ïðîâåäåííÿ öüîãî äîñë³äæåííÿ ñòàëî ìîæëèâèì çàâäÿêè ùèð³é ï³äòðèìö³ àìåðèêàíñüêîãî íàðîäó, íàäàíî¿ ÷åðåç Àãåíòñòâî ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî ðîçâèòêó 

(USAID). Çì³ñò ìàòåð³àë³â º âèíÿòêîâîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ ÓÍÖÏÄ òà íå îáîâ’ÿçêîâî â³äîáðàæàº òî÷êó çîðó Ì³æíàðîäíîãî ôîíäó "Â³äðîäæåííÿ" USAID, Pact, Inc. àáî 
óðÿäó ÑØÀ. Áóäü–ÿêó ÷àñòèíó öèõ ìàòåð³àë³â íå ìîæíà â³äòâîðþâàòè, âèêîðèñòîâóâàòè ó áóäü–ÿêîìó ôîðìàò³, âêëþ÷àþ÷è ãðàô³÷íèé, åëåêòðîííèé, êñåðîêîï³þâàííÿ 

÷è áóäü–ÿêèì ³íøèì ñïîñîáîì áåç â³äïîâ³äíîãî ïîñèëàííÿ íà îðèã³íàëüíå äæåðåëî.

ÄÐÓÊ ÒÇÎÂ «ÄÈÇÀÉÍ–ÑÒÓÄ²ß «ÏÀÏÓÃÀ», ÒÈÐÀÆ 1500.
(ÑÂ²ÄÎÖÒÂÎ ÏÐÎ ÐÅªÑÒÐÀÖ²Þ ÑÅÐ²̄  ËÂ ¹ 5 Â²Ä 21.11.2001 Ð.)


