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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Урядом за останнє десятиліття було зроблено певні

кроки у розбудові громадянського суспільства через за&

лучення громадян до управління державними справами.
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У статті розглядається діяльність громадських рад як консультативно�дорадчих органів, які

були створені з метою залучення громадян до формування та реалізації державної політики в

Україні.

Автором проаналізовано основні нормативно�правові акти, які регламентують діяльність гро�

мадських рад, зокрема Постанову КМУ № 1378, Постанову КМУ №1302 та Постанову №996, та

встановлено їх певні недоліки.

Досліджено основні проблеми, з якими стикалися громадські ради під час їх формування та

функціонування, проведено порівняльний аналіз цих проблем, які були відмічені у 2008, 2010,

2011 та 2013 роках.

Обгрунтовано необхідність вдосконалення законодавчої бази, що регламентує діяльність

громадських рад, подальших наукових розробок з метою забезпечення громадськості профе�

сійними інформаційно�методичними працями та науковими дослідженнями щодо підвищення

ефективності діяльності громадських рад. Доведено необхідність популяризації можливостей

громадян брати участь у формуванні й реалізації державної політики та сприяння встановлен�

ню двостороннього діалогу між владою і громадою з метою розвитку громадянського суспіль�

ства в Україні.

The article describes the activities of public councils as advisory bodies set up to involve citizens

in the formulation and implementation of public policy in Ukraine.

The author analyzes the main regulatory acts of public councils activities, namely Resolution of

the Cabinet of Ministers №1378, Resolution of the Cabinet of Ministers №1302 and Resolution of

the Cabinet of Ministers №996, defines their certain disadvantages.

The main problems which public councils face at the time of their formation and operation are

studied, the comparative analysis of the problems occured in 2008, 2010, 2011 and 2013 is recorded

The author proves the necessity of improving the legal framework that regulates public councils,

further scientific research providing the public with professional information and methodological

publications and research to improve the efficiency of the public councils. The article presents the

necessity of promotion of opportunities for citizens to participate in the formation and implementation

of public policies and the promotion of bilateral dialogue between the government and society to

develop civil society in Ukraine.
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Одним із кроків було створення громадських рад (далі

— ГР) як консультативно&дорадчих органів при міністер&

ствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді

міністрів Автономної Республіки Крим, обласних,
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Київській та Севастопольській міських, районних, рай&

онних у мм. Києві та Севастополі державних адміністра&

ціях.

Вперше громадські ради з'явилися у 2004 році, коли

вступила в дію Постанова КМУ від 15.10.2004 р. № 1378

"Деякі питання щодо забезпечення участі громадськості

у формуванні та реалізації державної політики" [5]. З

того часу відбулося ряд змін, як в правову полі, так і в

суспільно&політичному. Після Постанови КМУ № 1378,

було затверджено Постанову КМУ від 26.09.2009 р. №

1302 "Про додаткові заходи щодо забезпечення участі

громадськості у формуванні та реалізації державної пол&

ітики" [7], яка також згодом втратила чинність на користь

Постанови КМУ № 996 від 03.11.2010 "Про забезпечен&

ня участі громадськості у формуванні та реалізації дер&

жавної політики" [8].

За цей період було створено приблизно 600 гро&

мадських рад [4, с. 12], діяльність та ефективність яких

досліджували вітчизняні науковці з державного управл&

іння, незалежні аналітичні центри, політичні експерти,

громадськість тощо.

З 6 грудня 2014 року діяльність ГР виходить на но&

вий рівень — вступає в дію Постанова КМУ від 26 листо&

пада 2014 року № 688 "Про внесення зміни до постано&

ви Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. №

996". Рішення Уряду прийнято з метою ефективної реа&

лізації положень Закону України "Про очищення влади",

забезпечення відкритості, прозорості та публічності у

діяльності органів виконавчої влади, здійснення гро&

мадського контролю за їх діяльністю, оновлення гро&

мадських рад, утворених при органах виконавчої влади

до 22 лютого 2014 р. [6].

Органи виконавчої влади, при яких діяли такі гро&

мадські ради, мають створити нові органи. Формування

нового складу громадських рад відбуватиметься відпо&

відно до Типового положення про громадську раду, зат&

вердженого постановою КМУ від 3 листопада 2010 р. №

996 [6].

На новому етапі створення ГР пропонується дослі&

дити діяльність у різні періоди їх існування відповідно

до чинності вищезазначених постанов; визначити про&

блеми, з якими стикалися інститути громадянського су&

спільства (далі — ІГС) й органи виконавчої влади (далі

— органи влади) під час спільної діяльності та проана&

лізувати чи були вони вирішені на етапах створення но&

вих нормативно&правових актів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Діяльність таких консультативно&дорадчих органів,

як громадські ради широко вивчалися та обговорюва&

лися серед науковців з державного управління: питан&

ням діалогової взаємодії влади і громадськості через

діяльність громадських рад займались Крутій О. [10],

Шайгородський Ю. та Андрійчук Т. [2]; шляхи удоско&

налення діалогу органів влади і громадськості дослід&

жувала Висоцька О. [1]; Латишева В. вивчала громадські

ради як механізм суспільного контролю за діяльністю

публічної влади тощо [11].

Також було проведено низку незалежних дослід&

жень діяльності громадських рад в Україні, так науковці

Українського незалежного центру політичних дослід&

жень Лациба М. та Волошина О. розробили методичні

рекомендації щодо організації роботи ініціативних груп

із підготовки установчих зборів для формування гро&

мадських рад при органах виконавчої влади та налагод&

ження їх діяльності, методичні рекомендації з ефектив&

ної організації роботи громадської ради, провели загаль&

нонаціональний моніторинг формування громадських

рад при центральних та місцевих органах виконавчої

влади тощо [16].

На підтримку рішення Уряду про утворення на де&

мократичних засадах громадських рад при органах ви&

конавчої влади при Секретаріаті Кабінету Міністрів Ук&

раїни було опубліковано 4 видання інформаційного бю&

летеню "Вісник громадських рад" у період з 2011 р. до

2013 р., який висвітлював актуальні проблеми форму&

вання, організації та функціонування громадських рад.

[13]

У результаті досліджень був проведений аналіз

діяльності та ефективності використання інститутами

громадянського суспільства права на формування й ре&

алізацію державної політики, визначено стан сучасного

розвитку діалогу між органами влади та громадою, виз&

начено низку проблем, що перешкоджають ефективно&

му функціонуванню громадських рад та розроблені ре&

комендації щодо їх подолання.

Мета статті: дослідити діяльність громадських рад як

консультативно&дорадчих органів з 2004 р. й дотепер,

визначити основні проблеми, що впливали на їх ефек&

тивність за періоди діяльності Постанови № 1378, По&

станови № 1302 та Постанови № 996 та проаналізувати,

чи були проблеми, які виникали у часи чинності попе&

редніх постанов, вирішені із виходом наступних.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Громадські ради вперше з'явилися в Україні у ре&

зультаті прийняття Постанови КМУ від 15.10.2004 р. №

1378 "Деякі питання щодо забезпечення участі громадсь&

кості у формуванні та реалізації державної політики",

згідно з якою було встановлено порядок проведення кон&

сультацій з громадськістю з питань формування та реа&

лізації державної політики. Постанова передбачала обо&

в'язковість створення громадських рад при органах ви&

конавчої влади всіх рівнів. Громадські ради мали діяти

як консультативно&дорадчі органи, їх діяльність мала

консультативно&рекомендаційний характер [5].

Консультації з громадськістю мали проводитися з

метою залучення громадян до участі в управлінні дер&

жавними справами, надання можливості для їх вільного

доступу до інформації про діяльність органів виконав&

чої влади, а також забезпечення гласності, відкритості

та прозорості в діяльності цих органів [1]. Проте прак&

тика показала, що у переважній більшості громадські

ради, утворені за Постановою № 1378, виявилися мало&

ефективними. Головною причиною цього стала сама

процедура формування громадських рад: їх члени фак&

тично призначалися за рішенням керівника органів вла&

ди, при яких такі ради утворювалися [4, с.12].

Наступним нормативно&правовим актом стала Поста&

нова № 1302 від 26.09.2009 р. "Про додаткові заходи

щодо забезпечення участі громадськості у формуванні

та реалізації державної політики", що вийшла через 5

років діяльності громадських рад. Ця постанова частко&

во вирішила проблему залучення ІГС до громадських

рад, зобов'язавши ОВВ утворювати громадські ради як

виборні колегіальні органи. Постанова № 1302 перед&

бачала формування громадських рад шляхом рейтин&

гового голосування під час щорічних зборів за канди&

датів представників не менше ніж однієї четвертої від

кількості зареєстрованих у відповідному регіоні ІГС [1].

Проте на практиці виконати такі умови вдавалося не

всім ОВВ. Так, наприклад, у Кіровоградській області збо&

ри по формуванню громадської ради проводили тричі,
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проте необхідного кворуму у щонайменше 126 з понад

600 зареєстрованих громадських організацій зібрати

жодного разу не вдалося [4, с. 12].

З листопада 2011 року Кабінет Міністрів України ух&

валив нову Постанову про діяльність громадських рад

№ 996 "Про забезпечення участі громадськості у фор&

муванні та реалізації державної політики", згідно з якою

органи влади у тримісячний термін мали створити нові

громадські ради як виборні консультативно&дорадчі

органи [8].

Постанова врахувала більшість недоліків обох попе&

редніх систем творення громадських рад та запропону&

вала ІГС вільно делегувати кандидатів до громадських

рад, самостійно визначати кількісний склад рад та оби&

рати їх особистий склад. [4, с.12].

Останні зміни відбулися, коли вступила в дію Поста&

нова КМУ від 26.11.2014 р. № 688 "Про внесення зміни

до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопа&

да 2010 р. № 996". У Постанові № 688 йдеться про при&

пинення повноважень громадських рад при міністер&

ствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді

міністрів Автономної Республіки Крим, обласних,

Київській та Севастопольській міських, районних, рай&

онних у мм. Києві та Севастополі державних адміністра&

ціях, утворених до 22 лютого 2014 року. Натомість орга&

нам виконавчої влади всіх рівнів необхідно вжити заходів

щодо формування нового складу громадських рад відпо&

відно до Типового положення про громадську раду, зат&

вердженого постановою № 996, хоча строк формуван&

ня нових громадських рад не зазначено, що може бути

приводом для затягування процесу створення громадсь&

ких рад нового складу [6].

Науковці впродовж десятиріччя діяльності громадсь&

ких рад на арені суспільно&політичного життя суспільства

проводили аналіз ефективності їх діяльності та надава&

ли певні рекомендації. Пропонуємо проаналізувати ге&

незис розвитку громадських рад, зокрема результати

досліджень деяких науковців, представників громадсь&

кості та експертів; розглянути перелік проблем, з якими

стикалися громадські ради рад впродовж десятиріччя,

зробити загальні висновки та рекомендації.

Питання ефективності діалогової взаємодії влади і

громадськості у розрізі діяльності громадських рад було

досліджено провідним науковцем з цієї тематики Крутій

О.М.

Соціологічне опитування науковця, яке проводило&

ся у 2007 році встановило, що:

— одним з найдієвіших засобів реалізації громадя&

нами своїх прав щодо управління територію є їхня участь

у діяльності громадських рад при органах виконавчої

влади та місцевого самоврядування (опитування прохо&

дило у 2&х областях: Львівській та Харківській; 52 % опи&

таних вказали цей спосіб у Львівській області та 54 % —

у Харківській);

— участь у діяльності громадських організацій як

спосіб відстоювання громадянами своїх прав щодо уп&

равління розвитком територією в обох областях вважа&

ють ефективним менш ніж третина опитаних (28 і 25 %

відповідно);

— значна частина визнає доцільність існування

офіційно зареєстрованих об'єднань громадян для забез&

печення захисту інтересів окремих груп населення [10].

За результатами наукових досліджень проведених

у 2008 р. була дана характеристика діяльності громадсь&

ких рад та визначено низку проблем.

Аналіз керівного складу громадських рад централь&

них органів виконавчої влади показав, що представники

громадського сектору надмірно завантажені, як представ&

ники політичної, бізнесової та наукової еліти суспільства.

Водночас на регіональному рівні спостерігалась непідго&

товленість членів відповідних рад до здійснення покла&

дених на них функцій. Відсутність необхідних знань щодо

здійснення покладених на ІГС повноважень призводила

до зниження рівня ефективності діяльності громадських

рад, а в деяких випадках до їх бездіяльності, що виявля&

лося у перетворенні засідань ГР на презентації діяльності

її членів та ОВВ, при яких вони були створені [11].

Факт створення громадської ради у якості консуль&

тативно&дорадчого органу продемонстрував обмежені

можливості впливу на прийняття рішень і діяльність

органів влади, але часто її діяльність знаходилася під тис&

ком відповідних органів влади, "працюючи на її потреби

та вимоги". Латишева В. називає такі ради "кишенькови&

ми радниками", оскільки в основі діяльності цих рад —

рішення керівника органу державної влади про їх ство&

рення й, відповідно, існування, продиктоване через кер&

івний склад ради, який хоч і був обраним як представ&

ник громадськості, проте голови таких організацій мали

безпосередні зв'язки з органами виконавчої влади. Така

ситуація призвела до втрати прозорості діяльності ради

й до того, що дорадчі рекомендації громадських рад ста&

ли виражати думку не суспільства, а керівника органі&

зації, при якій створено громадську раду.

Існуюче Типове положення не було таким, яке б охоп&

лювало ряд процедур, що фундаментально визначали

діяльність громадських рад, хоча у вищезгаданому по&

ложенні зазначено, що діяльність рад затверджується

рішеннями виконавчих комітетів, розпорядженнями

голів обласних та районних державних адміністрацій.

Відповідно до Типового положення про громадську

раду п. 17, у якому зазначено, що забезпечення секре&

таріату громадської ради приміщенням, засобами зв'яз&

ку, створення умов для роботи ради та проведення її за&

сідань здійснює орган виконавчої влади та п. 5.5, за яким

члени громадської ради мають право доступу в установ&

леному порядку до приміщень, в яких розміщений орган,

є єдиними пунктами, що характеризують матеріальне за&

безпечення ради, яке в вочевидь не є достатнім.

Проте в жодному пункті Типового положення не

йдеться про фінансове забезпечення, а саме: про зобо&

в'язання органів влади виділяти з бюджету кошти для

утримання громадської ради та надання їй можливості

повноцінно функціонувати.

Латишева В. Визначає такі варіанти вирішення цієї

проблеми: перший — громадська рада утримується за ра&

хунок органу, який її створив, що не сприяє наявності влас&

ної думки в діяльності ради; другий — утримання

здійснюється за рахунок підприємницьких структур, гро&

мадських та інших організацій, що не гарантує стабільності

фінансування. Проте будь&який з вказаних варіантів мав

бути реалізований централізовано й на законодавчому

рівні із чітко прописаною процедурою виконання [11].

Отже, за Латишевою В. діяльність громадських рад

станом на 2008 рік мала формальний характер, процес

становлення відбувався занадто повільно, рівень участі

громадян залишався низьким, основні проблеми, що по&

трібно було вирішити на різних рівнях, були такі:

— недостатнє кадрове забезпечення;

— відсутність прозорості діяльності ради;

— залежність громадської ради від владних струк&

тур, при яких вона створена;

— недостатня законодавча база;

— нерегламентоване фінансове і матеріальне забез&

печення.
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У допомогу на вирішення проблеми недостатньої

підготовленості членів громадських рад, з липня 2011

року Департамент інформатизації та комунікацій з гро&

мадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України за

підтримки Відділу демократії і врядування Місії USAID в

Україні, Молдові та Білорусі (Програма сприяння Пар&

ламенту II: Програма розвитку законотворчої політики)

розпочав видавництво інформаційного бюлетеня "Вісник

громадських рад" (далі — Вісник), метою якого є надан&

ня інформаційної допомоги членам громадських рад при

органах виконавчої влади з актуальних питань, а саме:

— висвітлення документів з питань участі громадсь&

кості у формуванні та реалізації державної політики;

— ознайомлення з практиками діяльності громадсь&

ких рад на різних рівнях виконавчої ради та адміністра&

тивно&територіальних одиниць;

— надання інформації про досвід роботи громадсь&

ких консультативно&дорадчих органів закордоном;

— забезпечення інформацією про мережу пунктів

доступу громадян до інформації органів державної вла&

ди у бібліотеках України [12; 13].

У другому номері "Вісника" заступник голови гро&

мадської ради при Київській міській державній адміні&

страції Черненко М. Звертає увагу на недостатню осві&

ченість громадян у питанні формування та функціону&

вання громадських рад. Він пропонує створити умови для

самоосвіти громадян, які мають бажання брати участь у

формуванні та реалізації державної політики через гро&

мадські ради, тому що ті, що існували на той час, були

недостатніми. А саме: методичні рекомендації та комен&

тарі до нормативно&правової бази діяльності громадсь&

ких рад надавали веб&сайт "Громадянське суспільство і

влада" та Інтернет&портал "Громадських рад України",

проте портал з однойменною назвою на цей час в Інтер&

нет&просторі не знайдено.

Також автори статей інформаційного бюлетеня

"Вісник" пропонують розширити його методичними та ос&

вітніми матеріалами, коментарями правників, роз'яснен&

нями фахівців та порадами досвідчених посадовців, а та&

кож зробити видання щомісячним, а його електронну

версію надсилати безпосередньо громадським радам

[13].

Станом на сьогодні це питання є невирішеним, тому

що з того часу в друк вийшло всього 4 номери: 2 в 2011

році і по 1 в 2012 та в 2013 роках, знайти видання можна

також на сайті "Громадянське суспільство і влада" у

розділі "Громадські ради при органах виконавчої вла&

ди" [9].

Більш того вірним шляхом до вирішення цього пи&

тання Черненко М. бачить постійне і системне навчання

членів новостворених громадських рад через заплано&

ване проведення семінарів, конференцій, навчальних

тренінгів щоквартально, використання Інтернет просто&

ру як потужного інструменту оснащення знаннями гро&

мадськості та здійснення дистанційного навчання членів

громадських рад [13].

Питання про матеріальне та фінансове забезпечен&

ня громадських рад було актуальне і в 2011 р., про що

свідчить приклад діяльності громадської ради Київської

міської держадміністрації. Заступник голови цієї гро&

мадської ради зазначає, що навіть столична рада не має

ані свого приміщення, ані засобів зв'язку, що мають га&

рантувати органи влади згідно з п. 17 Типового положен&

ня про громадські ради. Тому постає риторичне питан&

ня, чи може міська громадська рада, до складу якої вхо&

дить 222 члени та 29 постійно діючі комісії працювати

без штабу [13, с. 26].

Звідси можна зробити висновок, що, якщо у столиці

умови для функціонування громадської ради створені не

та що неналежним чином, а взагалі відсутні, то рівень

забезпечення діяльністю подібних органів на регіональ&

ному рівні є або подібними, або не набагато кращим.

Отже, в 2010 році існували такі головні проблеми гро&

мадських рад: недостатня освіченість громадян щодо

формування та функціонування громадських рад та не&

достатнє матеріальне та фінансове забезпечення.

Крім того, науковці, досліджуючи діяльність громад&

ських рад на регіональному рівні, відмітили, що існує не&

обхідність у створенні системи зворотного зв'язку і за&

лучення громадських організацій та активних громадян

до активного діалогу з органами влади. Вирішенням та&

кого завдання науковці вбачають можливим через зап&

ровадження спільних проектів з метою запровадження

постійного спілкування представників органів влади з

громадськістю через громадську раду. Таким став про&

ект "Влада і суспільство: діалог через громадськість", що

було розпочато у 2011 р. у рамках обласної програми

сприяння розвитку громадянського суспільства [2; 3].

Науковці незалежного центру політичних дослід&

жень провели загальнонаціональний моніторинг фор&

мування громадських рад при центральних та місцевих

ОВВ станом на 1 жовтня 2011 р. Було проаналізовано

загальний досвід України щодо формування громадсь&

ких рад при органах виконавчої влади різного рівня та

проведено оцінювання потенціалу громадських рад Ук&

раїни [4].

У результаті дійшли висновку, що Постанова № 996

працює, дотримання її процедурних вимог дає мож&

ливість плідно співпрацювати тим ОВВ та ІГС, де обидві

сторони зацікавлені у співробітництві та є добросовіс&

ними й відповідальними. Проте у випадках, коли гро&

мадські ради сформовані в умовах недоброчесних прак&

тик та з порушенням демократичних процедур, питання

відкритого та конструктивного діалогу влади і громадсь&

кості залишалося відкритим [4, с. 5].

Було виявлено низку порушень, що зумовили не&

ефективність формування та функціонування громадсь&

ких рад.

Згідно із Постановою № 996 ІГС можуть самостійно

визначати кількість майбутніх членів громадської ради

та обирати найбільш гідних представників [4, с. 4].

Таким чином, загальною тенденцією щодо кількісно&

го складу ГР стало включення всіх учасників установчих

зборів, лише в окремих випадках число членів ГР було

менше числа учасників зборів (наприклад, Кіровоградсь&

ка, Київська ОДА). В середньому, кількість членів ГР при

ЦОВВ складає 40 осіб, а при ОДА, РМ АРК, КМДА та

СМДА — 79 осіб.

Проте лідером з максимальним кількісним складом

стала ГР при КМДА із 222 представниками ІГС, в той час

як громадська рада при Державній службі автомобіль&

них доріг мала склад із 9 осіб [4, с. 14].

Можна зробити висновок, що причиною такого

кількісного складу ГР є проблема невизначеної проце&

дури обрання членів ГР серед тих, хто надав заяви до

участі в установчих зборах, та відсутності кількісних і

якісних критеріїв відбору (хто і чому має бути в складі

громадської ради).

ІГС виявилися не готовими до належної самооргані&

зації та кооперації. Моніторинг показав, що переважна

кількість порушень вимог Постанови № 996 були

здійснені представниками громадськості, які були у

складі ініціативних груп із підготовки установчих зборів,

а саме:
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— встановлення не передбачених Постановою №

996 критеріїв для участі делегатів ІГС в установчих збо&

рах (наприклад, невідповідність територіального стату&

су ІГС рівню органу виконавчої влади, строк діяльності

ІГС менший ніж два роки);

— самостійне встановлення вимог щодо подання до&

даткових документів ІГС (копії статутів ІГС, довідки про

державну реєстрацію юридичних осіб тощо).

Науковці пояснюють створення таких штучних умов

для відбору ІГС до складу громадських рад тим, що пред&

ставники громадськості не розуміють основного їх при&

значення та функцій, внаслідок чого надають їм міфічно&

го значення [4, с. 6].

Можна зробити висновок, що така поведінка є ре&

зультатом недостатньої інформованості та необізнаності

громади щодо повноважень та функції ГР, де її значен&

ня або недооцінюється, або переоцінюється.

Науковцями також було відмічено ряд порушень, які

були здійснені і представниками ОВВ, це зокрема:

— спроби представників влади забезпечити перева&

гу лояльних до себе організацій у складі ГР або силами

таких організацій обмежити доступ інших ІГС до уста&

новчих зборів (Хмельницька ОДА, Сумська ОДА);

— захоплення лідерства у ГР представниками по&

літичних партій та діючими депутатами від більшості у

відповідних місцевих радах (наприклад, Сумська ОДА)

[4, с. 6].

Така ситуація є показником того, що не всі ОВВ спря&

мовані на співпрацю з громадськістю, і намагаються

підлаштувати діяльність ГР виключно під вимоги свого

керівництва. У такому випадку ГР такого формату бу&

дуть недемократичними, а їх діяльність зводитиметься

до просування вузьких інтересів певної людини, кола

людей.

Під час формування складу ГР також виникали про&

блеми, пов'язані із комунікацією між ОВВ та ІГС. Наприк&

лад, неодноразово виникала потреба у запровадженні

способів ознайомлення з інформацією про кандидатів

ІГС, що подавали документи до складу ГР, в оприлюд&

ненні складу, поточних документів та прийнятих рішень

на офіційному сайті ОВВ або через забезпечення фізич&

ного доступу до каталогів даних тощо [4, с. 7].

Усе вищезазначене свідчить про проблему недостат&

ньої відкритості та прозорості роботи ініціативних груп

у підготовці формування та діяльності ГР, а саме опри&

люднення протоколів проведення зборів та прийнятих

рішень. Також мають бути оприлюднені ті рішення ОВВ,

які попередньо обговорювалися на засіданнях ГР, із заз&

наченням того, були враховані рекомендації ГР чи ні. У

разі, якщо рекомендації не булі взяті до уваги, ОВВ має

публічно обгрунтувати свої дії.

Також спостерігалась тенденція, що одні й ті самі

представники деяких організацій були членами у п'яти

або навіть семи ГР при різних (переважно центральних)

органах виконавчої влади, що викликало сумніви у їх ор&

ієнтації на системну та професійну роботу в цих радах

[4, с. 29].

Цей факт демонструє необхідність регламентуван&

ня на нормативно&правовому рівні ІГС якого галузевого

спрямування можуть брати участь у формуванні та реа&

лізації державної політики в ГР при певному ОВВ.

Звіт про формування і діяльність громадських рад при

органах виконавчої влади та їх взаємодію з Урядом, підго&

товлений у 2013 році Секретаріатом Кабінету Міністрів для

Координаційної ради з питань розвитку громадянського

суспільства свідчить про те, що проблеми, які були у 2008

та 2011 роках залишились невирішеними:

1. Питання фахової підготовки, а саме: факт невра&

хування фахових критеріїв кандидатів на членство в раді

призвів до того, що до складу громадських рад обира&

ються усі бажаючі. Також трапляються випадки, коли не&

професійні діячі, які пов'язані між собою, за домовлен&

істю потрапляють до складу рад і тим самим складають

більшість. Це призводить до конфліктів при ухваленні

рішень, тому що оцінки експертів, які також є членами

ради, не враховуються, адже вони у меншості.

2. Неврегульований і необмежений кількісний склад

громадських рад відповідно до того, що Типовим поло&

женням про громадські ради питання кількісного скла&

ду визначається учасниками установчих зборів. Третина

громадських рад, сформованих у 2010—2012 рр., має

більш ніж 50 членів, 10 % — від 100 до 222 членів. Ця ж

тенденція характерна для близько 60 % громадських

рад, які нещодавно оновили свій склад. Разом з цим, як

уже зазначалось, у більшості випадків приймається

рішення про включення до складу рад усіх учасників

зборів.

3. Відсутність інструментів контролю за діяльністю

ініціативних груп, які відповідають за підготовку та про&

ведення установчих зборів через порушення процедур

подання заявок на членство в раді, підготовки та прове&

дення зборів. Ця проблема виникла через відсутність

можливостей здійснювати контроль та оскаржувати

рішення ініціативних груп у разі порушення ними зако&

нодавства або виникнення конфлікту інтересів.

4. Недостатня ефективність роботи громадських

рад, яка виражається у не змозі дотримання вимог Ти&

пового положення щодо регулярності проведення засі&

дань та незначному об'ємі розглянутих питань. Наприк&

лад, у 2012 році лише третина громадських рад обгово&

рила 1—3 проекти нормативно&правових актів, 10 % гро&

мадських рад не обговорили жодного проекту акта. І

лише 4 громадські ради (при Міністерстві екології та при&

родних ресурсів України, Держслужбі з питань інвалідів

та ветеранів, ДСКН, Херсонській обласній держадміні&

страції) відзначились тим, що протягом року розгляну&

ли понад 20 проектів нормативно&правових актів.

Одиниці громадських рад провели громадські екс&

пертизи діяльності органів виконавчої влади та гро&

мадські антикорупційні експертизи проектів норматив&

но&правових актів.

5. Відсутність можливості переобрати склад гро&

мадської ради у разі, якщо вона не може налагодити свою

роботу. Так, на прикладі громадських рад при Міністерстві

внутрішніх справ України та Міністерстві екології та при&

родних ресурсів України, діяльність яких була припинена

через несистематичне проведення її засідань, призвело

до негативного інциденту серед громадськості. Така си&

туація склалася через брак чітко визначених підстав і по&

рядку припинення діяльності громадських рад у Типово&

му положенні про громадські ради.

6. Недостатня увага органів виконавчої влади до взає&

модії з громадськими радами через відсутність належної

комунікації між працівниками ОВВ та громадською ра&

дою, не включення голови ради до складу колегії органу

виконавчої влади, незалучення ради до процесу органі&

зації та проведення консультацій з громадськістю [9].

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ЦЬОМУ НАПРЯМІ

Пропонуємо перелік усіх проблемних питань, ви&

світлених у даній науковій розвідці, які були відмічені на

різних етапах формування та функціонування громадсь&

ких рад у період дії Постанов № 1378, № 1302 та № 996
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(з 2004 р. й дотепер) із зазначенням терміну як довго не

вирішується проблема та яким пунктом вона відмічена,

коли була вперше зафіксована (табл. 1).

Як ми бачимо, проблемні питання, що піднімали&

ся у 2008, 2010, 2011 та 2013 роках є такими, що до&

повнюють одне одного. Деякі питання не повторюва&

лися у пізніші роки, проте це не свідчить про їх вирі&

шення. Інші проблеми повторювалися з року в рік,

проте спостерігається розширення їх спектру та дета&

лізація.

Проаналізувавши проблеми, з якими стикаються як

представники влади, так і представники громади, мож&

на зробити висновок, що обидві сторони потребують до&

даткових інструментів та механізмів, які б спрощували

та чітко регламентували процедуру побудови стосунків

та ефективної взаємодії.

Базуючись на вищевикладеному матеріалі, до реко&

мендацій для вдосконалення взаємодії влади з громадсь&

кістю з питань залучення громадян до управління дер&

жавними справами через проведення консультацій з гро&

мадськістю, зокрема через діяльність громадських рад

як консультативно&дорадчих органів, можна віднести

такі:

— внесення змін на законодавчому полі, а саме: че&

рез внесення змін до Типових положень про громадські

ради більш детально регламентуючи діяльність ради, на&

даючи відповіді на всі вищезазначені проблемні питан&

ня (кадрове, матеріальне, фінансове, організаційно&пра&

вове, матеріально&інформаційне забезпечення тощо);

— розробку інформаційно&методичних матеріалів,

які б максимально висвітлювали теоретичний матеріал

та практичні здобутки фахівців, науковців та практиків з

проведення консультацій з громадськістю в цілому, при

цьому відводячи особливу увагу діяльності громадських

рад, процедури та методів проведення громадських ек&

спертиз, громадських антикорупційних експертиз і гро&

мадського контролю;

— проведення спільних організаційно&комунікативних

заходів між ОВВ та громадськістю з метою побудови ефек&

тивної взаємодії та встановлення діалогу (круглі столи, кон&

ференції, спільні проекти тощо), заснованих на принципах

прозорості, довіри, відкритості та взаємоповаги;

— популяризація можливостей, які надає уряд щодо

участі громадян у формуванні та реалізації державної

політики як шляху розбудови громадянського суспіль&

ства через ЗМІ та інші способи комунікації з населенням.
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Таблиця 1. Перелік проблемних питань формування і функціонування громадських рад
у період з 2004 р. й дотепер
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Напрямами подальших досліджень мають стати док&

ладніше вивчення проблематики діяльності громадських

рад в Україні та розробка механізмів щодо вирішення

кадрових, матеріальних, фінансових, організаційно&пра&

вових проблемних питань та питань матеріально&інфор&

маційного забезпечення.
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