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2012 році Кабінет Міністрів України приділив значну увагу удосконаленню механізму комунікацій з інститутами громадянського суспільства. Громадські ради при центральних і місцевих
органах виконавчої влади стали партнером Уряду у цьому питанні.
Надзвичайно важливим є запровадження у минулому році зустрічей голів громадських рад з членами Уряду. Проведені зустрічі з
Прем’єр-міністром України М. Я. Азаровим, віце-прем’єр-міністрами,
керівництвом Міністерства фінансів та Державного агентства земельних ресурсів надали головам рад унікальну можливість обговорити
пріоритети державної політики та донести до керівництва Уряду проблемні питання, що хвилюють громадськість.
З урахуванням пропозицій голів громадських рад Кабінетом
Міністрів створено Раду голів громадських рад при органах виконавчої влади. Питання взаємодії органів виконавчої влади з громадськими радами розглядалося на засіданні Кабінету Міністрів,
за результатами якого органам було доручено посилити співпрацю
з радами. Крім того, Прем’єр-міністр доручив органам виконавчої
влади включити голів громадських рад до складу своїх колегій, системно залучати ради до обговорення проектів важливих рішень.
2013 рік ми розпочинаємо так само активно. Вже у І кварталі
цього року відбудуться зустрічі членів Ради голів громадських
рад з Першим віце-прем’єр-міністром, віце-прем’єр-міністрами,
іншими членами Уряду. Ми також очікуємо посилення роботи Ради
у напрямку аналізу рівня відкритості та прозорості діяльності органів виконавчої влади, підготовки пропозицій щодо створення більш
сприятливих умов для участі громадськості у процесі підготовки та
прийняття урядових рішень.
Переконаний, що партнерство Уряду та громадських рад сприятиме ефективній реалізації державної політики з усіх суспільно важливих питань. 						
З повагою
Заступник Керівника Секретаріату
Кабінету Міністрів України,
голова Ради голів громадських рад
Юрій АВКСЕНТЬЄВ

Це видання здійснено за підтримки Відділу демократії і врядування Місії USAID в Україні, Молдові та Білорусі відповідно до умов ґранту
№ AID 121-A-00-03-00008 (Програма сприяння Парламенту II: Програма розвитку законотворчої політики).
Думки і твердження, висловлені в публікаціях, відображають особисту позицію авторів і можуть не збігатись з позицією USAID,
ПСП II та Університету штату Огайо.
Електронна версія видання розміщена на урядовому сайті “Громадянське суспільство і влада”: http://civic.kmu.gov.ua/civic/control/uk/
та ПСП II: http://pdp.org.ua/materials-pdp
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ВІТАЄМО, ШАНОВНІ ГРОМРАДІВЦІ!

З

настанням нового 2013 року хочемо привітати
вас новим номером бюлетеню “Вісник громадських рад”, який створено з метою інформаційнометодичної підтримки вашої роботи.
Протягом останніх місяців Урядом прийнято
ряд важливих для інститутів громадянського
суспільства рішень. Тож, у рубриці “Документи
з питань участі громадськості у формуванні
та реалізації державної політики, розв итку
громадянського суспільства” ви зможете
ознайомитися з рішенням Кабінету Міністрів про
утворення Ради голів громадських рад при органах виконавчої влади. Крім того, ми публікуєм о
ряд актів Кабінету Міністрів та Міністерства
юстиції, ухвалених з метою створення належних
умов для реалізації Закону України “Про громадські об’єднання”, що був введений в дію 1 січня
2013 року. Зазначені акти регулюють питання реєстрації громадських об’єднань та їх символіки,
а також засади функціонування реєстру громадських об’єднань, інформація з якого буде відкритою для громадськості.
Приємно констатувати, що все більше громадських рад мають бажання розповісти про
свій досвід, досягнення та проблеми на сторінках Вісника. У цьому номері рубрика “Знайомтесь: громадська рада” представить вашій увазі
інтерв’ю з головами чотирьох громадських рад –

2

при Державній службі з контролю за наркотиками,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
Одеській та Рівненській облдержадміністраціях.
Рубрика “Україна і світ” ознайомить вас з
основними засадами організації консультацій з
громадськістю в європейських країнах (Великій
Британії, Республіці Сербія, Республіці Чехія, Угорській Республіці, Румунії).
У рубриці “Дізнатися більше” пропонуємо
вашій увазі рекомендації з питань участі громадських рад у проведенні консультацій з громадськістю, а також приклади нестандартного підходу
до організації та проведення консультацій.
Сподіваємося, інформація, що міститься у
цьому випуску, буде для вас корисною. Ми, як і
раніше, чекаємо від вас пропозицій щодо підготовки інтерв’ю для рубрики “Знайомтесь: громадська рада”, цікавих прикладів успішного досвіду
роботи вашої громадської ради, а також роздумів
щодо покращення взаємодії між владою та громадськістю, які ви завжди можете надіслати на електронну адресу gromrada@kmu.gov.ua.		
Департамент інформації
та комунікацій з громадськістю
Секретаріату Кабінету Міністрів України
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 20 червня 2012 р. № 658
Київ
Про утворення Ради голів громадських рад при органах виконавчої влади
З метою налагодження взаємодії між Кабінетом Міністрів України та громадськими радами, утвореними при міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях, Кабінет Міністрів України
п о с т а н ов л я є:
1. Утворити Раду голів громадських рад при органах виконавчої влади у складі згідно з додатком.
2. Затвердити Положення про Раду голів громадських рад при органах виконавчої влади, що додається.
Прем’єр-міністр України
Інд. 17

			

М. АЗАРОВ

ДОДАТОК
до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 червня 2012 р. № 658

СКЛАД

Ради голів громадських рад при органах виконавчої влади
Заступник Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України, голова Ради
Перший заступник Міністра юстиції
Перший заступник Голови Нацдержслужби
Перший заступник Голови Держкомтелерадіо
Голови громадських рад при міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських держадміністраціях
(за згодою)
Заступник директора Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету
Міністрів України, секретар Ради
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Документи з питань участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики...
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 червня 2012 р. № 658

ПОЛОЖЕННЯ

про Раду голів громадських рад при органах виконавчої влади
1. Рада голів громадських рад при органах
виконавчої влади (далі - Рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, утвореним з метою налагодження
взаємодії між Кабінетом Міністрів України та громадськими радами при міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, обласних, Київській
та Севастопольській міських держадміністраціях,
що діють відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 “Про
забезпечення участі громадськості у формуванні
та реалізації державної політики” (Офіційний
вісник України, 2010 р., № 84, ст. 2945).
2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента
України і Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
3. Основними завданнями Ради є:
1) сприяння координації діяльності громадських рад при міністерствах, інших центральних
органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських держадміністраціях;
2) проведення аналізу взаємодії органів виконавчої влади з громадськістю, рівня забезпечення
відкритості та прозорості їх діяльності, підготовка
пропозицій щодо удосконалення законодавства з
цих питань;
3) сприяння:
проведенню експертизи проектів актів законодавства, необхідних для реалізації Кабінетом Міністрів України своїх повноважень;
врахуванню громадської думки у процесі підготовки та організації виконання рішень Кабінету
Міністрів України;
інформуванню представників громадських,
релігійних, благодійних організацій, професійних
спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій,
організацій роботодавців, недержавних засобів
масової інформації (далі - інститути громадянського суспільства) про реформи, які здійснюються Кабінетом Міністрів України.
4. Рада відповідно до покладених на неї
завдань:
1) проводить аналіз взаємодії органів виконав-
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чої влади з громадськістю, рівня забезпечення
відкритості та прозорості їх діяльності, готує пропозиції щодо удосконалення відповідної роботи
органів виконавчої влади;
2) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо:
проведення органами виконавчої влади консультацій з громадськістю з питань формування та
реалізації державної політики;
удосконалення актів законодавства з питань
участі громадськості у формуванні та реалізації
державної політики, забезпечення відкритості та
прозорості діяльності органів виконавчої влади;
проведення з метою забезпечення врахування
громадської думки у процесі підготовки та організації виконання рішень Кабінету Міністрів України
зустрічей Прем’єр-міністра України, інших членів
Кабінету Міністрів України з головами громадських
рад при міністерствах, інших центральних органах
виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських держадміністраціях;
3) збирає, узагальнює та подає Кабінетові Міністрів України інформацію про пропозиції громадськості щодо вирішення питань, які мають важливе
суспільне значення;
4) координує проведення спільних засідань
громадських рад при міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, обласних, Київській
та Севастопольській міських держадміністраціях
для обговорення актуальних питань державної
політики;
5) надає інформаційно-аналітичну, методичну
допомогу громадським радам при міністерствах,
інших центральних органах виконавчої влади, Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, обласних,
Київській та Севастопольській міських держадміністраціях;
6) ініціює, організовує та проводить громадські
слухання, засідання за круглим столом, конференції, інші публічні заходи для обговорення актуальних питань державної політики.
5. Рада має право:
1) одержувати в установленому порядку від
органів виконавчої влади, органів місцевого
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самоврядування, інститутів громадянського суспільства, підприємств, установ та організацій
інформацію, матеріали і документи, необхідні для
виконання покладених на неї завдань;
2) запрошувати в установленому порядку на
свої засідання представників органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, підприємств,
установ та організацій, вчених, експертів, а також
представників засобів масової інформації;
3) заслуховувати під час своїх засідань інформацію керівників органів виконавчої влади про стан
взаємодії органів з громадськістю;
4) утворювати у разі потреби для виконання
покладених на неї завдань робочі групи;
5) залучати в установленому порядку до участі
у своїй роботі, у роботі утворених за її ініціативою
робочих груп представників органів виконавчої
влади (за погодженням з їх керівниками), органів
місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, підприємств, установ та організацій, незалежних експертів;
6) організовувати і проводити конференції,
засідання за круглим столом, форуми, наради,
зустрічі, семінари тощо з питань, що належать до
її компетенції.
6. Рада під час виконання покладених на неї
завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, інститутами
громадянського суспільства, підприємствами,
установами, організаціями, засобами масової
інформації, міжнародними організаціями та їх
представництвами в Україні.
7. Рада утворюється у складі голови Ради,
секретаря та інших членів, які беруть участь у її
роботі на громадських засадах.
Головою ради є заступник Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України, Урядовий уповноважений з питань реалізації Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд” та сприяння розвитку
громадянського суспільства.
Голова Ради затверджує її персональний склад
та у разі потреби вносить до нього зміни.
8. Голова Ради:
1) здійснює керівництво роботою Ради;
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2) представляє Раду у відносинах з державними
органами, органами місцевого самоврядування,
інститутами громадянського суспільства, підприємствами, установами, організаціями, засобами
масової інформації, міжнародними організаціями
та їх представництвами в Україні;
3) головує під час проведення засідань та інших
заходів Ради;
4) інформує Кабінет Міністрів України про
результати роботи Ради.
9. У складі Ради для забезпечення її роботи
утворюються секція голів громадських рад при
міністерствах, секція голів громадських рад при
інших центральних органах виконавчої влади,
секція голів громадських рад при Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, обласних, Київській
та Севастопольській міських держадміністраціях.
10. Формою роботи Ради є засідання, які проводяться не рідше ніж один раз на квартал.
Засідання Ради є правоможним, якщо на ньому
присутні більш як половина від її складу.
Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради забезпечує її секретар.
На своїх засіданнях Рада розробляє пропозиції
та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.
Рішення Ради приймається шляхом відкритого
голосування простою більшістю голосів її членів,
присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу
голосів вирішальним є голос голови Ради.
Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання Ради, який готується секретарем та
підписується головою Ради і надсилається членам
Ради, а також у разі потреби органам виконавчої
влади.
11. Пропозиції та рекомендації Ради можуть
бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган
виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.
12. Рада систематично інформує громадськість
про свою діяльність за допомогою урядового вебсайту “Громадянське суспільство і влада”.
13. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів
України.
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 19 грудня 2012 р. № 1209
Київ
Про реєстрацію символіки громадського об’єднання
Відповідно до статті 18 Закону України “Про громадські об’єднання” Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок реєстрації символіки громадського об’єднання, що додається.
2. Установити, що:
1) розмір плати за реєстрацію символіки становить:
чотири неоподатковуваних мінімуми доходів громадян — для громадських об’єднань, крім громадських об’єднань інвалідів та осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;
два неоподатковуваних мінімуми доходів громадян — для громадських об’єднань інвалідів та осіб, які
постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;
2) розмір плати за видачу громадському об’єднанню дубліката свідоцтва про реєстрацію символіки у
зв’язку з його втратою, заміну свідоцтва про реєстрацію символіки у зв’язку з пошкодженням становить
50 відсотків плати за реєстрацію символіки громадського об’єднання.
Молодіжні та дитячі громадські об’єднання від плати за реєстрацію символіки звільняються;
3) плата за реєстрацію символіки громадського об’єднання, а також за видачу громадському об’єднанню
дубліката свідоцтва про реєстрацію символіки у зв’язку з його втратою, заміну свідоцтва про реєстрацію
символіки у зв’язку з пошкодженням зараховується до державного бюджету.
3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що
додається.
4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2013 року.
Прем’єр-міністр України
Інд. 17

6

			

М. АЗАРОВ

Вісник громадських рад • № 4, січень 2013

Документи з питань участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики...
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 грудня 2012 р. № 1209

ПОРЯДОК

реєстрації символіки громадського об’єднання
1. Громадське об’єднання із статусом юридичної особи може мати власну символіку (емблему,
інший розпізнавальний знак, прапор), яка підлягає
реєстрації відповідно до цього Порядку.
2. Реєстрація символіки зареєстрованих громадських об’єднань здійснюється Укрдерж
реєстром.
3. Для реєстрації символіки громадського
об’єднання (далі – символіка) Укрдержреєстру
подається заява за формою згідно з додатком 1.
До заяви додаються:
рішення про затвердження символіки,
прийн яте відповідно до статуту громадського
об’єднання. У рішенні повинно бути затверджено
вид (емблема, інший розпізнавальний знак, прапор) символіки, її зображення та опис, визначено
порядок надання дозволу на використання символіки та порядок її зберігання;
зображення символіки у вигляді графічного
файла у форматі .jpg (.gif, .tif ), вписане у квадрат
розміром 8 х 8 сантиметрів (на паперовому та
електронному носіях);
опис символіки (на паперовому та електрон
ному носіях);
копія статуту громадського об’єднання, завірена підписом його керівника та скріплена печаткою (у разі її наявності).
Опис символіки повинен містити інформацію
про кольори, масштаби та пропорції елементів
символіки.
Зображення символіки повинно містити повне
або скорочене найменування громадського
об’єднання.
Документи, зазначені у підпунктах 1–3 цього
пункту, що подаються на паперових носіях,
подаються у двох примірниках.
4. Заява про реєстрацію символіки розгля
дається протягом семи робочих днів з дня її надходження до Укрдержреєстру.
У межах зазначеного строку Укрдержреєстр
приймає у формі наказу одне з таких рішень:
про реєстрацію символіки;
про відмову у реєстрації символіки;
про залишення без розгляду по суті заяви про
реєстрацію символіки.
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5. Копія рішення про реєстрацію символіки
із супровідним листом видається (надсилається
рекомендованим листом з повідомленням про вручення) відповідному громадському об’єднанню.
6. Документ, що підтверджує внесення плати за
реєстрацію символіки, подається протягом трьох
місяців з дня отримання громадським об’єднанням
копії рішення Укрдержреєстру про реєстрацію
символіки громадського об’єднання.
На наступний робочий день після отримання
документа, що підтверджує внесення плати за
реєстрацію символіки:
громадському об’єднанню видається (надсилає
ться рекомендованим листом з повідомленням
про вручення) свідоцтво про реєстрацію символіки за зразком згідно з додатком 2, а також прошитий, пронумерований та оформлений Укрдержреєстром один примірник рішення органу управління
громадського об’єднання разом із зображенням та
описом символіки;
дані про реєстрацію вносяться до Реєстру символіки громадських об’єднань, у якому зазначає
ться:
- найменування громадського об’єднання;
- дата реєстрації і номер свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання;
- вид (емблема, інший розпізнавальний знак,
прапор) символіки;
- опис символіки;
- дата реєстрації і номер свідоцтва про реєстрацію символіки.
Укрдержреєстр розміщує на своєму офіційному
веб-сайті опис та зображення символіки зареєстрованих громадських об’єднань.
7. У разі неподання в установлений строк громадським об’єднанням документа про оплату
реєстраційного збору рішення Укрдержреєстру
про реєстрацію символіки такого громадського
об’єднання визнається таким, що втратило чинність,
про що розміщується відповідна інформація на офіційному веб-сайті Укрдержреєстру та письмово
повідомляється громадському об’єднанню рекомендованим листом з повідомленням про вручення.
8. У реєстрації символіки громадського
об’єднання відмовляється у разі, коли вона відтворює:
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1) державні символи України;
2) інші офіційні символи чи знаки, які використовуються органами державної влади, органами
влади Автономної Республіки Крим та органами
місцевого самоврядування, державні та інші нагороди, печатки та інші відмітні знаки зазначених
органів;
3) державні герби, прапори або офіційні назви
інших держав;
4) зареєстровану символіку іншого громадського об’єднання;
5) ім’я або зображення фізичної особи без письмової згоди такої особи або її спадкоємців, засвідченої в установленому законом порядку, якщо
інше не передбачено законом;
6) інші символи та знаки, використання яких
обмежено законом.
9. Копія рішення про відмову у реєстрації символіки разом з документами, що подавалися для
реєстрації (крім документів, до яких висловлені
зауваження), на наступний робочий день із супровідним листом видається (надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення)
громадському об’єднанню. Невід’ємним додатком
до рішення є правовий висновок, який повинен
бути обґрунтованим та містити вичерпні підстави
для такої відмови.
Після усунення причин, що були підставою для
прийняття рішення про відмову у реєстрації символіки, громадське об’єднання може повторно
подати заяву про реєстрацію символіки.
10. Заява про реєстрацію символіки залишає
ться без розгляду по суті у разі, коли:
1) не подано усіх документів, визначених пунктом 3 цього Порядку;
2) подані документи оформлені без додержання вимог пункту 3 цього Порядку;
3) опис символіки не відповідає зображенню
символіки;
4) заява підписана особою, яка не наділена
повноваженнями представляти громадське
об’єднання.
Копія рішення про залишення без розгляду
по суті заяви про реєстрацію символіки разом з
документами, що подавалися для реєстрації (крім
документів, до яких висловлені зауваження), на
наступний робочий день після його прийняття
із супровідним листом видається (надсилається
рекомендованим листом з повідомленням про
вручення) громадському об’єднанню. Невід’ємним
додатком до рішення є правовий висновок, який
повинен бути обґрунтованим та містити вичерпні
підстави для прийняття такого рішення.
Після усунення причин, що були підставою для
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прийняття рішення про залишення без розгляду
по суті заяви про реєстрацію символіки, громадське об’єднання може повторно подати заяву про
реєстрацію символіки.
11. Для отримання дубліката оригіналу сві
доцтва про реєстрацію символіки у зв’язку з його
втратою громадське об’єднання подає Укрдерж
реєстру заяву у довільній формі.
До заяви додаються:
примірник загальнодержавного друкованого
засобу масової інформації, в якому опубліковано
повідомлення про втрату оригіналу свідоцтва про
реєстрацію символіки;
документ, що підтверджує внесення плати за
видачу громадському об’єднанню дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію символіки;
довідка, видана органом внутрішніх справ, про
реєстрацію заяви про втрату оригіналу свідоцтва
про реєстрацію символіки.
12. Укрдержреєстр протягом п’яти робочих днів
з дня отримання заяви приймає у формі наказу
одне з таких рішень:
про видачу дубліката оригіналу свідоцтва про
реєстрацію символіки у зв’язку з його втратою;
про залишення без розгляду по суті заяви про
видачу дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію символіки у зв’язку з його втратою.
13. Укрдержреєстр приймає рішення про залишення без розгляду по суті заяви про видачу дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію символіки у зв’язку з його втратою у разі, коли:
1) до заяви не додані документи, передбачені
пунктом 11 цього Порядку;
2) заява підписана особою, яка не наділена
повноваженнями представляти громадське
об’єднання;
3) Укрдержреєстру надійшло рішення суду
щодо заборони видачі дубліката оригіналу сві
доцтва про реєстрацію символіки у зв’язку з його
втратою.
14. Копія рішення про залишення без розгляду
по суті заяви про видачу дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію символіки у зв’язку з його
втратою разом з документами, що подавалися
із заявою (крім документів, до яких висловлені
зауваження), на наступний робочий день із супровідним листом видається (надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення)
громадському об’єднанню. Невід’ємним додатком
до рішення є правовий висновок, який повинен
бути обґрунтованим та містити вичерпні підстави
для прийняття такого рішення.
Після усунення причин, що були підставою для
прийняття рішення про залишення без розгляду
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по суті заяви про видачу дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію символіки у зв’язку з його
втратою, громадське об’єднання може повторно
подати заяву про видачу такого дубліката.
15. Укрдержреєстр за відсутності підстав для
залишення без розгляду по суті заяви про видачу
дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію символіки у зв’язку з його втратою у межах
строку, передбаченого пунктом 12 цього Порядку,
зобов’язаний:
1) внести до Реєстру символіки громадських
об’єднань запис про втрату оригіналу свідоцтва
про реєстрацію символіки;
2) оформити та видати (надіслати рекомендованим листом з повідомленням про вручення) дублікат оригіналу свідоцтва про реєстрацію символіки.
16. Для заміни свідоцтва про реєстрацію символіки у зв’язку з пошкодженням громадське
об’єднання подає Укрдержреєстру заяву у довільній формі.
До заяви додаються:
оригінал свідоцтва про реєстрацію символіки
(пошкоджений);
документ, що підтверджує внесення плати
за заміну свідоцтва про реєстрацію символіки у
зв’язку з пошкодженням.
17. Укрдержреєстр протягом п’яти робочих днів
з дня отримання заяви приймає у формі наказу
одне з таких рішень:
про заміну свідоцтва про реєстрацію символіки
у зв’язку з пошкодженням;
про залишення без розгляду по суті заяви
про заміну свідоцтва про реєстрацію символіки у
зв’язку з пошкодженням.

18. Укрдержреєстр приймає рішення про
залишення без розгляду по суті заяви про заміну
свід оцтва про реєстрацію символіки у зв’язку з
пошкодженням у разі, коли:
1) до заяви не додані документи, передбачені
пунктом 16 цього Порядку;
2) заява підписана особою, яка не наділена
повноваженнями представляти громадське
об’єднання.
19. Копія рішення про залишення без розгляду
по суті заяви про заміну свідоцтва про реєстрацію
символіки у зв’язку з пошкодженням разом з документами, які подавалися із заявою (крім документів, до яких висловлені зауваження), на наступний
робочий день із супровідним листом видається
(надсилається рекомендованим листом з повідом
ленням про вручення) громадському об’єднанню.
Невід’ємним додатком до рішення є правовий
висновок, який повинен бути обґрунтованим та
містити вичерпні підстави для прийняття такого
рішення.
Після усунення причин, що були підставою для
прийняття рішення про залишення без розгляду
по суті заяви про заміну свідоцтва про реєстрацію символіки у зв’язку з пошкодженням, громадське об’єднання може повторно подати заяву про
заміну свідоцтва.
20. Укрдержреєстр за відсутності підстав для
залишення без розгляду по суті заяви про заміну
свідоцтва про реєстрацію символіки у зв’язку
з пошкодженням зобов’язаний у межах строку,
передбаченого пунктом 17 цього Порядку, видати
(надіслати рекомендованим листом з повідомленням про вручення) свідоцтво про реєстрацію символіки.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 грудня 2012 р. № 1209

ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 p. № 144 “Про порядок реєстрації символіки об’єднань громадян” (ЗП України, 1993 p., № 7, ст. 148).
2. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1994 p. № 113 “Про внесення змін і
доповнень до деяких рішень Уряду України” (ЗП України, 1994 p., № 6, ст. 155).
3. Пункт 6 змін, що вносяться до деяких рішень Уряду України, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 8 червня 1996 p. № 621 (ЗП України, 1996 p., № 13, ст. 361).
4. Пункт 3 змін та доповнень, що вносяться до деяких постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 1998 p. № 283 (Офіційний вісник України,
1998 p., № 10, ст. 383).
5. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2011 p. № 633 “Деякі питання діяльності Державної реєстраційної
служби” (Офіційний вісник України, 2011 p., № 45, ст. 1850).
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Додаток 1
до Порядку

БЛАНК ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ
Державна реєстраційна служба України
ЗАЯВА
про реєстрацію символіки громадського об’єднання
__________________________________________________________________________________________
(найменування громадського об’єднання)
подає документи для реєстрації символіки.
Рішення про затвердження символіки прийнято ________________________________________________
(керівник, інші керівні
_____________________________________________________________________________________________
органи громадського об’єднання, дата прийняття)
____________________
(посада)

_________________________
(підпис, дата)

_______________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника
або уповноваженої особи громадського
об’єднання)

МП

Додаток 2
до Порядку

Державна реєстраційна служба України
СВІДОЦТВО
про реєстрацію символіки громадського об’єднання
“____” _____________ ______ р. № _______________
(дата реєстрації)
(номер свідоцтва)
Найменування громадського об’єднання _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Вид символіки (емблема, інший розпізнавальний знак, прапор) ____________________________________
___________________________________________________________________________________________
Опис символіки _____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Голова ____________________________________
(ініціали та прізвище)

______________________________________
(підпис)

МП
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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 19 грудня 2012 р. № 1212
Київ
Про затвердження Порядку ведення Реєстру громадських об’єднань
та обміну відомостями між зазначеним Реєстром і Єдиним державним
реєстром юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців
Відповідно до частини п’ятої статті 17 та пункту 14 розділу V “Прикінцеві та перехідні положення” Закону
України “Про громадські об’єднання” Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок ведення Реєстру громадських об’єднань та обміну відомостями між зазначеним
Реєстром і Єдиним державним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, що додається.
2. Міністерству юстиції вжити:
до 1 січня 2013 р. заходів для забезпечення функціонування Реєстру громадських об’єднань на основі
Єдиного реєстру громадських формувань;
до 1 квітня 2013 р. заходів для забезпечення внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про
громадські організації та їх спілки, зареєстровані (легалізовані) виконавчими органами сільських, селищних,
міських рад, в обсязі, переданому зазначеними органами.
3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 1, який набирає чинності з 1 січня
2013 р., та абзацу двадцять першого підпункту 2 пункту 8, пунктів 9, 11, 12 і 16 Порядку, затвердженого цією
постановою, які набирають чинності з 1 липня 2013 року.

Прем’єр-міністр України
Інд. 17

			

М. АЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 грудня 2012 р. № 1212

ПОРЯДОК

ведення Реєстру громадських об’єднань та обміну відомостями
між зазначеним Реєстром і Єдиним державним реєстром юридичних
осіб та фізичних осіб – підприємців
Загальні питання
1. Цей Порядок визначає процедуру створення
та ведення Реєстру громадських об’єднань (далі –
Реєстр), обміну відомостями між Реєстром та Єдиним
державним реєстром юридичних осіб та фізичних
осіб – підприємців (далі – Єдиний державний реєстр).
2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку,
мають таке значення:
Вісник громадських рад • № 4, січень 2013

1) адміністратор Реєстру – державне підприємство
“Інформаційний центр” Мін’юсту, якe здійснює заходи
із створення та супроводження програмного забезпечення ведення Реєстру, надання доступу до Реєстру,
забезпечує збереження та захист даних, що містяться
в Реєстрі, технічну підтримку обміну відомостями між
Реєстром та Єдиним державним реєстром та виконує
інші функції, передбачені цим Порядком;
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2) держатель Реєстру – Укрдержреєстр, який
забезпечує ведення та функціонування Реєстру;
3) Реєстр – це єдина електронна база даних, яка
створюється та ведеться з метою обліку громадських
об’єднань та забезпечення доступу до інформації
про громадські об’єднання;
4) реєстратор Реєстру (далі – реєстратор) – уповноважена особа Укрдержреєстру, структурного підрозділу територіального органу Мін’юсту, що забезпечує реалізацію повноважень Укрдержреєстру (до
призначення такої особи у зазначеному підрозділі –
спеціаліст територіального органу Мін’юсту, на якого
покладено відповідні повноваження);
5) реєстраційний номер запису в Реєстрі –
у нікальний порядковий номер, присвоєний
Реєстром під час внесення запису про зареєстроване
громадське об’єднання, відокремлений підрозділ
громадського об’єднання, громадське об’єднання,
яке повідомило про своє утворення, акредитований
відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації;
6) технічний адміністратор Єдиного державного
реєстру – державне підприємство “Інформаційноресурсний центр”, яке здійснює заходи із створення
та супроводження програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру, технічну підтримку обміну
відомостями між Реєстром та Єдиним державним
реєстром.
Інші терміни вживаються у цьому Порядку у значенні, наведеному у Законах України “Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” та “Про громадські об’єднання”.
3. Ведення Реєстру здійснюється державною мовою. У разі коли статутом громадського
об’єднання передбачено також найменування іноземною мовою або мовою національної меншини,
до Реєстру таке найменування вноситься за допомогою літер українського, російського або англійського
алфавіту.
4. Відповідальними за достовірність відомостей,
що вносяться до Реєстру, відповідно до закону є
особи, які подали таку інформацію.
5. Адміністратор Реєстру відповідно до закону
несе відповідальність за втрату інформації, що сталася з його вини.
6. Реєстратор відповідно до закону є відповідальним за своєчасність внесення інформації та за
помилки в інформації, яка вноситься до Реєстру,
допущені Реєстратором.
Внесення відомостей до Реєстру
7. Реєстратор вносить відомості до Реєстру:
1) у день отримання:
документів для реєстрації, повідомлення про
утворення громадського об’єднання, відомостей про
утворений відокремлений підрозділ, документів про
акредитацію відокремленого підрозділу іноземної
неурядової організації;
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рішення про припинення діяльності громадського об’єднання шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського
об’єднання такого самого статусу;
примірника передавального акта або його нотаріально засвідченої копії, якщо припинення здійснюється в результаті реорганізації шляхом приєднання
до іншого громадського об’єднання такого самого
статусу; отримання рішення суду про заборону
(примусовий розпуск) громадського об’єднання, яке
набрало законної сили;
рішення суду про заборону відокремленого
підрозділу іноземної неурядової організації, яке
набрало законної сили;
іншого рішення суду, виконання якого потребує
внесення запису до Реєстру;
заяви громадського об’єднання про відмову від
всеукраїнського статусу;
2) у день або на наступний робочий день з дня
прийняття рішення про:
реєстрацію громадського об’єднання; про відмову у реєстрації громадського об’єднання, про
надіслання документів на доопрацювання, про залишення документів без розгляду по суті;
прийняття повідомлення про зміну відомостей
про громадське об’єднання (до статуту громадського
об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну відомостей про керівника
громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) представляти громадське
об’єднання, зміну відомостей про особу (осіб), уповноважену (уповноважених) представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження громадського об’єднання, зміну додаткової інформації про
громадське об’єднання);
прийняття або неприйняття повідомлення про
утворення громадського об’єднання;
внесення до Реєстру відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання, про
закриття такого підрозділу, про прийняття повідомлення про зміну відомостей про зазначений підрозділ;
видачу дубліката оригіналу свідоцтва про реєстрацію громадського об’єднання та/або статуту;
реєстрацію символіки;
підтвердження всеукраїнського статусу, про
втрату громадським об’єднанням всеукраїнського
статусу; про надіслання повідомлення про наявність
меншої кількості відокремлених підрозділів, ніж
передбачено для всеукраїнського статусу;
акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації або про відмову в акредитації чи про залишення документів без розгляду;
визнання рішення про саморозпуск громадського об’єднання;
припинення діяльності відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації у разі, коли
довіреність на ім’я керівника відокремленого під-
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розділу іноземної неурядової організації не продовжена або не видана на новий строк після закінчення
тридцятиденного строку з дня закінчення строку дії
довіреності;
3) протягом трьох робочих днів з дня отримання
письмового повідомлення іноземної неурядової
організації про припинення діяльності відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації.
8. У Реєстрі містяться відомості про:
1) отримання документів для реєстрації громадського об’єднання, повідомлення про утворення
громадського об’єднання, відомостей про утворення відокремленого підрозділу громадського
об’єднання, документів про акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації:
дата отримання документів/повідомлення/відомостей;
повне найменування громадського об’єднання та
скорочене (у разі його наявності);
вид (громадська спілка, громадська організація,
відокремлений підрозділ громадського об’єднання,
відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації);
відмітка про утворення громадського об’єднання
із статусом юридичної особи;
результати розгляду документів/повідомлення/
відомостей: дата, номер та назва рішення, підстава
для прийняття рішення (з посиланням на відповідні положення Закону України “Про громадські
об’єднання”);
дата внесення запису та реєстраційний номер
запису в Реєстрі;
прізвище, ініціали, посада реєстратора, який вніс
запис;
2) громадське об’єднання із статусом юридичної
особи:
повне найменування громадського об’єднання та
скорочене (у разі його наявності);
код згідно з ЄДРПОУ;
організаційно-правова форма (громадська організація або громадська спілка);
статус громадського об’єднання (дитяче, молодіжне, всеукраїнське) та (у разі наявності) вид (екологічне, правозахисне тощо);
мета (цілі) громадського об’єднання;
код виду економічної діяльності згідно з
Національним класифікатором України “Класифікація видів економічної діяльності”, затвердженим в
установленому порядку;
місцезнаходження громадського об’єднання;
відмітка про провадження підприємницької
діяльності громадським об’єднанням;
відомості про засновників громадського
об’єднання:
щодо фізичних осіб – прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які
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через свої релігійні переконання відмовилися від
прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідний
орган державної податкової служби і мають відмітку
у паспорті про право здійснювати платежі за серією
та номером паспорта), а для іноземців та осіб без
громадянства також дані національного паспорта
або документа, що його замінює (номер та серія
документа, дата його видачі, відомості про суб’єкта,
що здійснив його видачу), або відмітка про те, що
засновники є членами громадського об’єднання;
щодо юридичних осіб – повне найменування,
код згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження юридичної
особи;
відомості про керівні органи громадського
об’єднання: найменування керівного органу, прізвища, імена та по батькові членів керівного органу,
дата народження, реєстраційний номер облікової
картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків
та повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку у паспорті про
право здійснювати платежі за серією та номером
паспорта), дата обрання (призначення), посада в
керівному органі, дані про наявність обмежень щодо
представництва від імені громадського об’єднання,
контактний номер телефону, номер телефаксу,
адреса електронної пошти;
відомості про особу (осіб), уповноважену (уповноважених) представляти громадське об’єднання у
правовідносинах з третіми особами без довіреності
(за наявності): прізвище, ім’я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які
через свої релігійні переконання відмовилися від
прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідний
орган державної податкової служби і мають відмітку
у паспорті про право здійснювати платежі за серією
та номером паспорта), дані про наявність обмежень щодо представництва від імені громадського
об’єднання, контактний номер телефону, номер
телефаксу, адреса електронної пошти;
дата реєстрації та реєстраційний номер у Реєстрі
об’єднань громадян (для громадських організацій та
спілок громадських організацій, зареєстрованих та
легалізованих до 1 січня 2013 р.);
номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію;
дата, номер та підстава для прийняття рішення (з
посиланням на відповідні положення Закону України
“Про громадські об’єднання”) про видачу дубліката
свідоцтва про реєстрацію та/або статуту із зазначенням реквізитів рішення керівного органу громадського об’єднання, назви спеціального друкованого
засобу масової інформації, дати та номера випуску,
де здійснено публікацію повідомлення про втрату;
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відомості про зміни, які внесені до запису: суть
змін, внесених до запису; дата, номер рішення про
прийняття повідомлення про зміни, підстава для
прийняття рішення (дата та номер рішення керівного органу громадського об’єднання, дата та номер
рішення суду, найменування суду, що прийняв
рішення, посилання на відповідні положення Закону
України “Про громадські об’єднання”);
дані про відокремлені підрозділи громадського
об’єднання: код згідно з ЄДРПОУ громадського
об’єднання; код згідно з ЄДРПОУ відокремленого підрозділу; код виду економічної діяльності відокремленого підрозділу згідно з Національним класифікатором України “Класифікація видів економічної
діяльності”, затвердженим в установленому порядку;
повне найменування відокремленого підрозділу;
місцезнаходження відокремленого підрозділу; прізвище, ім’я та по батькові керівника відокремленого
підрозділу, його реєстраційний номер облікової
картки платника податку або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків
та повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку у паспорті про
право здійснювати платежі за серією та номером
паспорта); дата внесення запису та реєстраційний
номер запису в Реєстрі;
відомості про зміни, які внесені до запису про
відокремлений підрозділ громадського об’єднання:
зміни, внесені до запису; дата взяття до відома змін,
дата та підстава для внесення змін (дата рішення
керівного органу громадського об’єднання та назва
керівного органу, який прийняв рішення про зміни);
відомості про закриття відокремленого підрозділу
(дата закриття, дата рішення керівного органу громадського об’єднання та назва керівного органу,
який прийняв рішення про закриття);
символіка: вид (емблема, інший розпізнавальний знак, прапор); опис символіки; зображення
символіки; дата реєстрації та номер свідоцтва про
реєстрацію символіки; дата реєстрації та номер у
Реєстрі символіки об’єднань громадян (для громадських організацій та спілок громадських організацій,
зареєстрованих до 1 січня 2013 р.); дата внесення до
Реєстру даних про символіку; відмітка про втрату
оригіналу свідоцтва про реєстрацію символіки;
дата підтвердження відомостей про громадське
об’єднання;
відомості про рішення громадського об’єднання
про саморозпуск (дата рішення, назва керівного
органу, який прийняв рішення про саморозпуск,
дата обрання (призначення) ліквідаційної комісії,
прізвище, ім’я та по батькові керівника ліквідаційної
комісії та членів комісії, їх реєстраційні номери облікових карток платників податку або серії та номери
паспортів (для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовилися від прийняття реєстра-
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ційного номера облікової картки платника податків
та повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку у паспорті про
право здійснювати платежі за серією та номером
паспорта);
відомості про рішення громадського об’єднання
про реорганізацію (дата та номер рішення керівного
органу громадського об’єднання та назва керівного
органу, дата обрання (призначення) комісії з реорганізації, прізвище, ім’я та по батькові керівника ліквідаційної комісії та членів комісії, їх реєстраційні
номери облікових карток платників податку або
серії та номери паспортів (для фізичних осіб, які
через свої релігійні переконання відмовилися від
прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідний
орган державної податкової служби і мають відмітку
у паспорті про право здійснювати платежі за серією
та номером паспорта);
дані про юридичних осіб, правонаступником яких
є зареєстроване громадське об’єднання (найменування та код згідно з ЄДРПОУ);
дані про юридичних осіб – правонаступників
(найменування та код згідно з ЄДРПОУ);
дата прийняття, дата набрання законної сили та
номер судового рішення щодо заборони діяльності
громадського об’єднання, найменування суду, що
прийняв рішення;
дата та підстава для прийняття рішення (з посиланням на відповідні положення Закону України “Про
громадські об’єднання”, дата затвердження передавального акта) про припинення діяльності громадського об’єднання;
дата надходження відомостей про втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію та/або статуту;
контактний номер телефону, номер телефаксу,
адреса електронної пошти;
дата внесення запису та реєстраційний номер
запису в Реєстрі;
прізвище, ініціали, посада реєстратора, який вніс
запис;
3) громадське об’єднання, утворене без статусу
юридичної особи:
повне найменування та скорочене (у разі його
наявності);
дата утворення громадського об’єднання;
дата і номер рішення про прийняття письмового повідомлення про утворення громадського
об’єднання;
відомості про засновників із зазначенням прізвища, імені та по батькові, дати народження, адреси
місця проживання, а у разі, коли засновником є юридична особа приватного права, – її найменування,
місцезнаходження юридичної особи, код згідно з
ЄДРПОУ;
відомості про особу (осіб), уповноважену (уповноважених) представляти громадське об’єднання,
із зазначенням прізвища, імені та по батькові, дати
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народження, контактного номера телефону, номера
телефаксу, адреси електронної пошти;
мета (цілі) діяльності;
місцезнаходження громадського об’єднання без
статусу юридичної особи, контактний номер телефону, номер телефаксу, адреса електронної пошти;
відомості про зміни, які внесені до запису: зміни,
внесені до запису; дата взяття до відома повідом
лення про зміни, дата та підстава для прийняття
рішення (з посиланням на відповідні положення
Закону України “Про громадські об’єднання”) про
внесення змін;
відомості про припинення діяльності: дата та підстави для прийняття рішення про припинення діяльності;
дата внесення запису та реєстраційний номер
запису в Реєстрі;
прізвище, ініціали, посада реєстратора, який вніс
запис;
4) відокремлений підрозділ іноземної неурядової
організації:
повне найменування;
вид (філіал, відділення, представництво тощо);
мета (цілі) діяльності;
прізвище, ім’я та по батькові керівника;
місцезнаходження відокремленого підрозділу
іноземної неурядової організації;
відомості про засновника: повне найменування,
місцезнаходження, країна реєстрації;
дата видачі довіреності на ім’я керівника відокремленого підрозділу та дата закінчення строку дії
довіреності;
дата реєстрації та номер у Реєстрі об’єднань громадян (для відокремлених підрозділів, зареєстрованих до 1 січня 2013 р.);
номер та дата свідоцтва про акредитацію (його
дубліката);
відомості про зміни, які внесені до запису: зміни,
внесені до запису; дата взяття до відома змін, дата
та підстава для прийняття рішення (з посиланням на
відповідні положення Закону України “Про громадські об’єднання”) про внесення змін;
відомості про припинення діяльності: дата та підстава для прийняття рішення (рішення уповноваженого органу з питань реєстрації, рішення керівного
органу іноземної неурядової організації, рішення
суду) про припинення діяльності;
дата внесення запису та реєстраційний номер
запису в Реєстрі;
прізвище, ініціали, посада реєстратора, який вніс
запис.
Свідоцтво про реєстрацію громадського
об’єднання як громадської організації чи громадської спілки та свідоцтво про акредитацію
відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації
9. Свідоцтво про реєстрацію громадського
об’єднання як громадської організації чи громад-
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ської спілки та свідоцтво про акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації
оформляється за допомогою Реєстру за встановленим зразком.
10. До свідоцтва про реєстрацію громадського
об’єднання як громадської організації чи громадської спілки та свідоцтва про акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації
вноситься:
1) реєстраційний номер запису в Реєстрі – для
громадських об’єднань, відокремлених підрозділів
іноземної неурядової організації, які зареєстровані
(акредитовані) з 1 січня 2013 р.;
2) чинний номер свідоцтва (цифри і літери у
разі наявності) та реєстраційний номер запису в
Реєстрі – для громадських об’єднань, відокремлених підрозділів іноземної неурядової організації, які
зареєстровані органами юстиції до 1 січня 2013 р.;
3) чинний номер свідоцтва (у разі наявності),
реєстраційний номер запису в Реєстрі – для громадських об’єднань, які зареєстровані виконавчими
органами сільських, селищних, міських рад до 1 січня
2013 року.
Отримання інформації з Реєстру
11. Кожна фізична або юридична особа має право
на вільний та безоплатний доступ до основних відомостей Реєстру через веб-сайт, який ведеться держателем Реєстру, шляхом пошуку, перегляду, копіювання та друкування відомостей про:
1) громадське об’єднання із статусом юридичної
особи:
повне найменування громадського об’єднання та
скорочене (у разі його наявності);
код згідно з ЄДРПОУ;
організаційно-правова форма (громадська організація або громадська спілка);
статус громадського об’єднання (дитяче, молодіжне, всеукраїнське) та (у разі наявності) вид (екологічне, правозахисне тощо);
відмітка про провадження підприємницької
діяльності громадським об’єднанням;
місцезнаходження громадського об’єднання із
статусом юридичної особи;
прізвища, імена та по батькові фізичних осіб –
засновників громадського об’єднання;
найменування юридичних осіб – засновників громадського об’єднання;
відомості про керівні органи громадського
об’єднання: прізвище, ім’я та по батькові керівника
і посада в громадському об’єднанні, дані про наявність обмежень щодо представництва від імені громадського об’єднання;
дата реєстрації та реєстраційний номер у Реєстрі
об’єднань громадян – для громадських організацій
та спілок громадських організацій, зареєстрованих
до 1 січня 2013 р.;
номер та дата видачі свідоцтва про реєстрацію;
дата внесення останніх змін;
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дата та номер видачі дубліката свідоцтва про
реєстрацію та/або статуту;
відомості про відокремлені підрозділи: повне
найменування відокремленого підрозділу; його місцезнаходження; прізвище, ім’я та по батькові керівника відокремленого підрозділу; дата та підстава для
закриття відокремленого підрозділу, реєстраційний
номер запису в Реєстрі; дата внесення останніх змін;
символіка: вид (прапор, емблема, інший розпізнавальний знак); опис символіки; зображення
символіки; дата реєстрації та номер свідоцтва про
реєстрацію символіки; дата реєстрації та номер у
Реєстрі символіки об’єднань громадян (для громадських організацій та спілок громадських організацій,
зареєстрованих до 1 січня 2013 р.); дата внесення до
Реєстру даних про символіку;
відмітка про перебування громадського
об’єднання в процесі припинення;
відомості про припинення або відміну припинення діяльності громадського об’єднання: дата та
підстава, дата затвердження передавального акта;
дані про юридичних осіб, правонаступником яких
є зареєстроване громадське об’єднання (найменування та код згідно з ЄДРПОУ);
дані про юридичних осіб – правонаступників
(найменування та код згідно з ЄДРПОУ);
назва та місцезнаходження уповноваженого
органу з питань реєстрації, де зберігається реєстраційна справа громадського об’єднання;
контактний номер телефону, номер телефаксу,
адреса електронної пошти;
реєстраційний номер запису в Реєстрі;
2) громадське об’єднання, утворене без статусу
юридичної особи:
повне найменування та скорочене (у разі його
наявності);
прізвища, імена та по батькові фізичних осіб –
засновників громадського об’єднання;
найменування юридичних осіб – засновників громадського об’єднання;
прізвище, ім’я та по батькові особи, уповноваженої представляти громадське об’єднання;
місцезнаходження громадського об’єднання,
утвореного без статусу юридичної особи, кон
тактний номер телефону;
дата утворення громадського об’єднання;
дата прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання;
дата внесення останніх змін;
реєстраційний номер запису в Реєстрі;
3) відокремлений підрозділ іноземної неурядової
організації:
повне найменування;
вид (філіал, відділення, представництво тощо);
прізвище, ім’я та по батькові керівника;
місцезнаходження відокремленого підрозділу
іноземної неурядової організації;
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відомості про засновника: повне найменування,
місцезнаходження, країна реєстрації;
дата закінчення строку дії останньої довіреності
на ім’я керівника відокремленого підрозділу;
дата реєстрації та номер у Реєстрі об’єднань громадян – для відокремлених підрозділів, зареєстрованих до 1 січня 2013 р.;
номер та дата свідоцтва про акредитацію (його
дубліката);
дата внесення останніх змін;
відомості про припинення діяльності: дата та підстава для прийняття рішення про припинення діяльності;
реєстраційний номер запису в Реєстрі.
12. Пошук основних відомостей Реєстру через
веб-сайт здійснюється за:
1) реєстраційним номером запису в Реєстрі;
2) кодом згідно з ЄДРПОУ громадського
об’єднання;
3) повним або скороченим найменуванням громадського об’єднання;
4) назвою адміністративно-територіальної одиниці місцезнаходження (у розрізі мм. Києва та
Севастополя, окремого району області, Автономної
Республіки Крим);
5) номером та датою видачі свідоцтва про
реєстрацію (його дубліката) або свідоцтва про акредитацію (його дубліката);
6) статусом громадського об’єднання (дитяче,
молодіжне, всеукраїнське) та (у разі наявності) видом
(екологічне, правозахисне тощо);
7) кодом згідно з ЄДРПОУ юридичної особи –
засновника.
13. Реєстратор здійснює пошук запису про громадське об’єднання у Реєстрі за:
1) видом (громадська спілка, громадська організація, відокремлений підрозділ громадського
об’єднання, відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації);
2) найменуванням (повним чи скороченим);
3) статусом (дитяче, молодіжне, всеукраїнське) та
(у разі наявності) видом (екологічне, правозахисне
тощо);
4) назвою адміністративно-територіальної одиниці місцезнаходження (у розрізі мм. Києва та
Севастополя, окремого району області, Автономної
Республіки Крим);
5) способом утворення (шляхом реєстрації чи
повідомлення про утворення);
6) періодом утворення (дата реєстрації, прий
няття повідомлення про утворення), що не перевищує одного року;
7) номером свідоцтва про реєстрацію;
8) кодом згідно з ЄДРПОУ громадського
об’єднання;
9) кодом згідно з ЄДРПОУ юридичних осіб –
засновників громадського об’єднання;
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10) прізвищами, іменами та по батькові фізичних
осіб – засновників громадського об’єднання;
11) прізвищем, ім’ям та по батькові, реєстраційним номером облікової картки платника податків
керівника громадського об’єднання або уповноваженої особи;
12) реєстраційним номером запису в Реєстрі.
14. На письмові запити органів державної влади
відомості з Реєстру, які не є відкритими для доступу
через веб-сайт, надаються реєстратором безоплатно
у формі витягу з Реєстру, якщо запит зроблено у
зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом.
15. Реєстратор на основі даних Реєстру проводить
перевірку тотожності власної назви громадського
об’єднання, яке подало документи для реєстрації,
власним назвам інших зареєстрованих громадських
об’єднань або громадських об’єднань, повідомлення
про утворення яких прийнято у порядку, встановленому Законом України “Про громадські об’єднання”.
16. Адміністратор Реєстру забезпечує технічну
можливість формування за даними, що містяться в
Реєстрі, статистичної звітності Укрдержреєстру та
реєстраторам за формою, встановленою Мін’юстом
та Держстатом.
Обмін відомостями між Реєстром та Єдиним
державним реєстром
17. Реєстратор у випадках, встановлених Законами України “Про громадські об’єднання” та “Про
державну реєстрацію юридичних осіб – підприємців” видає виписку з Єдиного державного реєстру
або повідомлення про залишення документів, що
подані для проведення державної реєстрації, без
розгляду та про відмову у проведенні державної
реєстрації, засвідчені електронним цифровим підписом державного реєстратора юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців, підписом реєстратора
та його печаткою.
18. Обмін відомостей з Реєстру до Єдиного державного реєстру та з Єдиного державного реєстру
до Реєстру здійснюється в електронному вигляді
телекомунікаційними каналами зв’язку загального
користування з використанням електронного цифрового підпису та із застосуванням криптографічного захисту інформації не пізніше наступного робочого дня з дня внесення відповідних відомостей до
Реєстру.
19. Технічна підтримка обміну відомостей забезпечується адміністратором Реєстру та технічним
адміністратором Єдиного державного реєстру.
20. Формування відомостей, що передаються
згідно з цим Порядком, здійснюється за допомогою
програмних засобів ведення Реєстру та Єдиного державного реєстру.
21. Обмін відомостями згідно з цим Порядком
здійснюється безоплатно.
22. Структура, формат відомостей та регламент обміну відомостями між Реєстром та Єдиним

Вісник громадських рад • № 4, січень 2013

державним реєстром визначаються протоколом,
який затверджується Мін’юстом за погодженням з
Укрдержреєстром.
23. Адміністратор Реєстру забезпечує передачу з
Реєстру до Єдиного державного реєстру відповідно
до цього Порядку таких відомостей про громадське
об’єднання із статусом юридичної особи:
1) повне найменування громадського об’єднання
та скорочене (у разі його наявності), в тому числі іноземною мовою або мовою національної меншини
за допомогою літер українського, російського або
англійського алфавіту;
2) організаційно-правова форма (громадська
організація або громадська спілка);
3) код виду економічної діяльності згідно з Націо
нальним класифікатором України “Класифікація
видів економічної діяльності”, затвердженим в установленому порядку;
4) місцезнаходження громадського об’єднання;
5) відмітка про провадження підприємницької
діяльності громадським об’єднанням;
6) відомості про засновників громадського
об’єднання:
щодо фізичних осіб – прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які
через свої релігійні переконання відмовилися від
прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідний
орган державної податкової служби і мають відмітку
у паспорті про право здійснювати платежі за серією
та номером паспорта), а для іноземців та осіб без
громадянства також дані національного паспорта
або документа, що його замінює (номер та серія
документа, дата його видачі, відомості про суб’єкта,
що здійснив його видачу), або відмітка про те, що
засновники є членами громадського об’єднання;
щодо юридичних осіб – повне найменування,
код згідно з ЄДРПОУ, місцезнаходження юридичної
особи;
7) відомості про керівні органи громадського
об’єднання: найменування керівного органу, прізвища, імена та по батькові членів керівного органу,
реєстраційні номери облікових карток платників
податків або серії та номери паспортів (для фізичних
осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають
відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за
серією та номером паспорта), дата обрання (призначення), дані про наявність обмежень щодо представництва від імені громадського об’єднання;
8) відомості про особу (осіб), уповноважену (уповноважених) представляти громадське об’єднання у
правовідносинах з третіми особами без довіреності
(за наявності): прізвище, ім’я та по батькові, реєстра-
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ційний номер облікової картки платника податків
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які
через свої релігійні переконання відмовилися від
прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідний
орган державної податкової служби і мають відмітку
у паспорті про право здійснювати платежі за серією
та номером паспорта), дані про наявність обмежень щодо представництва від імені громадського
об’єднання;
9) відомості про зміни, які внесені до запису: суть
змін, внесених до запису; дата рішення про прий
няття повідомлення про зміни;
10) дані про відокремлені підрозділи громадського об’єднання: код згідно з ЄДРПОУ громадського об’єднання; код згідно з ЄДРПОУ відокремленого підрозділу; код виду економічної діяльності
відокремленого підрозділу згідно з Національним
класифікатором України “Класифікація видів економічної діяльності”, затвердженим в установленому
порядку; повне найменування відокремленого підрозділу; місцезнаходження відокремленого підрозділу; прізвище, ім’я та по батькові керівника
відокремленого підрозділу, його реєстраційний
номер облікової картки платника податку або серія
та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання відмовилися від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника
податків та повідомили про це відповідний орган
державної податкової служби і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та
номером паспорта);
11) відомості про зміни, які внесені до запису про
відокремлений підрозділ громадського об’єднання:
зміни, внесені до запису; дата взяття до відома змін;
12) дата підтвердження відомостей про громадське об’єднання;
13) відомості про рішення громадського
об’єднання про саморозпуск (дата рішення, назва
керівного органу, який прийняв рішення про саморозпуск, дата обрання (призначення) ліквідаційної
комісії, прізвище, ім’я та по батькові керівника ліквідаційної комісії та членів комісії, їх реєстраційні
номери облікових карток платників податку або
серії та номери паспортів (для фізичних осіб, які
через свої релігійні переконання відмовилися від
прийняття реєстраційного номера облікової картки
платника податків та повідомили про це відповідний
орган державної податкової служби і мають відмітку
у паспорті про право здійснювати платежі за серією
та номером паспорта);
14) відомості про рішення громадського
об’єднання про реорганізацію (дата та номер
рішення керівного органу громадського об’єднання
та назва керівного органу, дата обрання (призна-
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чення) комісії з реорганізації, прізвище, ім’я та по
батькові керівника ліквідаційної комісії та членів
комісії, їх реєстраційні номери облікових карток
платників податку або серії та номери паспортів (для
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовилися від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили
про це відповідний орган державної податкової
служби і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
15) дані про юридичних осіб, правонаступником
яких є зареєстроване громадське об’єднання (найменування та код згідно з ЄДРПОУ);
16) дані про юридичних осіб – правонаступників
(найменування та код згідно з ЄДРПОУ);
17) дата прийняття, дата набрання законної сили
та номер судового рішення щодо заборони діяльності громадського об’єднання, найменування суду,
що прийняв рішення;
18) дата та підстава для прийняття рішення (з
посиланням на відповідні положення Закону України
“Про громадські об’єднання”) про припинення діяльності громадського об’єднання;
19) дата надходження відомостей про втрату статуту;
20) контактний номер телефону, номер телефаксу, адреса електронної пошти;
21) реєстраційний номер запису в Реєстрі;
22) прізвище, ініціали та посада реєстратора;
23) назва та місцезнаходження уповноваженого
органу з питань реєстрації, де зберігається реєстраційна справа.
24. Інформація, що передається з Реєстру, використовується виключно для цілей ведення Єдиного
державного реєстру.
25. Технічний адміністратор Єдиного державного
реєстру в день формування виписки з Єдиного державного реєстру або повідомлення про залишення
документів, що подані для проведення державної
реєстрації, без розгляду та про відмову у проведенні державної реєстрації забезпечує передачу з
Єдиного державного реєстру до Реєстру відповідно
до цього Порядку таких відомостей про громадське
об’єднання із статусом юридичної особи:
1) реєстраційний номер запису в Реєстрі;
2) код згідно з ЄДРПОУ громадського об’єднання,
відокремленого підрозділу;
3) виписку з Єдиного державного реєстру, повідомлення про залишення документів, що подані для
проведення державної реєстрації, без розгляду та
про відмову у проведенні державної реєстрації.
26. Інформація, що передається з Єдиного державного реєстру, використовується виключно для
цілей ведення Реєстру.
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МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 14 грудня 2012 р. № 1842/5
Київ
Про затвердження форм документів, надання (надсилання)
яких встановлено Законом України “Про громадські об’єднання”
Відповідно до статей 12, 13, 16, 19 та 20 Закону України “Про громадські об’єднання”, пункту 1 Положення
про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 395,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити форми, що додаються:
1.1. Заяви про реєстрацію громадського об’єднання.
1.2. Заяви про повідомлення про утворення громадського об’єднання.
1.3. Заяви про підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання.
1.4. Заяви про відмову від всеукраїнського статусу громадського об’єднання.
1.5. Заяви про акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації.
1.6. Повідомлення про закриття відокремленого підрозділу громадського об’єднання.
2. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року № 493 “Про державну реєстрацію нормативноправових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” (із змінами).
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту взаємодії з органами влади Зеркаль О.В.
4. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2013 року.

Перший заступник Міністра					
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І. І. Ємельянова
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
14 грудня 2012 року № 1842/5
____________________________________
(найменування уповноваженого органу з питань
реєстрації за місцезнаходженням громадського
об’єднання)

ЗАЯВА

про реєстрацію громадського об’єднання*
______________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові керівника або особи (осіб), яка (які) має(ють) право

_____________________________________________________________________________________________
представляти громадське об’єднання для здійснення реєстраційних дій)

подає(ють) документи на реєстрацію____________________________________________________________
(найменування громадського об’єднання, його

__________________________________________________________________________________________
місцезнаходження)

Рішення про утворення громадського об’єднання та затвердження статуту прийнято на установчих зборах засновників _____________________________________________________________________________
(число, місяць, рік)

___________________
(дата)

__________________________
(підпис)

__________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

* Заява подається (надсилається поштовим відправленням) керівником або особою(ами), яка (які) має(ють) право представляти
громадське об’єднання для здійснення реєстраційних дій. Справжність підписів зазначених осіб підлягає нотаріальному засвідченню.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
14 грудня 2012 року № 1842/5
____________________________________
(найменування уповноваженого органу з питань
реєстрації за місцезнаходженням громадського
об’єднання)

ЗАЯВА

про повідомлення про утворення громадського об’єднання*
___________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові керівника або особи (осіб),

___________________________________________________________________________________________
уповноваженої(их) представляти громадське об’єднання)

повідомляє(ють) про утворення _______________________________________________________________
(найменування громадського об’єднання, його

___________________________________________________________________________________________
місцезнаходження)

Рішення про утворення громадського об’єднання прийнято на установчих зборах засновників ________
___________________________________________________________________________________________
(число, місяць, рік)

___________________
(дата)

__________________________
(підпис)

__________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

* Заява подається (надсилається) поштовим відправленням засновниками або особою(ами), уповноваженою(ими) представляти
громадське об’єднання. Справжність підписів зазначених осіб підлягає нотаріальному засвідченню.
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Документи з питань участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики...
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
14 грудня 2012 року № 1842/5
____________________________________
(найменування уповноваженого органу з питань
реєстрації за місцезнаходженням громадського
об’єднання)

ЗАЯВА

про підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання*
___________________________________________________________________________________________
(найменування громадського об’єднання, його місцезнаходження, дата реєстрації та

___________________________________________________________________________________________
номер свідоцтва, ідентифікаційний код юридичної особи)

просить підтвердити всеукраїнський статус зазначеного громадського об’єднання.

___________________
(дата)

________________________
(підпис)

____________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові керівника або
уповноваженої особи громадського об’єднання)

* Заява подається (надсилається) поштовим відправленням. Справжність підписів зазначених осіб засвідчується печаткою юридичної особи (у разі її наявності).

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
14 грудня 2012 року № 1842/5
____________________________________
(найменування уповноваженого органу з питань
реєстрації за місцезнаходженням громадського
об’єднання)

ЗАЯВА

про відмову від всеукраїнського статусу громадського об’єднання*
___________________________________________________________________________________________
(найменування громадського об’єднання, його місцезнаходження, дата реєстрації та

___________________________________________________________________________________________
номер свідоцтва, ідентифікаційний код юридичної особи)

повідомляє про відмову від всеукраїнського статусу зазначеного громадського об’єднання.

___________________
(дата)

_____________________
(підпис)

_______________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові керівника або
уповноваженої особи громадського об’єднання)

* Заява подається (надсилається) поштовим відправленням. Справжність підписів зазначених осіб засвідчується печаткою юридичної особи (у разі її наявності).
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Документи з питань участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики...
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
14 грудня 2012 року № 1842/5
____________________________________
(найменування уповноваженого органу з питань
реєстрації за місцезнаходженням громадського
об’єднання)

ЗАЯВА

про акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації*
___________________________________________________________________________________________
(найменування іноземної неурядової організації або прізвище, ім’я, по батькові

___________________________________________________________________________________________
уповноваженої особи іноземної неурядової організації)

подає документи на акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації _________
___________________________________________________________________________________________
(найменування відокремленого підрозділу, його місцезнаходження)

Рішення про утворення відокремленого підрозділу та призначення його керівника прийнято _________
___________________________________________________________________________________________
(найменування уповноваженого органу іноземної неурядової

___________________________________________________________________________________________
організації; число, місяць, рік)

___________________
(дата)

_____________________

_______________________________________________

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові керівника або
уповноваженої особи іноземної неурядової організації)
* Заява подається (надсилається) поштовим відправленням. Справжність підписів зазначених осіб засвідчується печаткою юридичної особи (у разі її наявності).

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції України
14 грудня 2012 року № 1842/5
____________________________________
(найменування уповноваженого органу з питань
реєстрації за місцезнаходженням громадського
об’єднання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про закриття відокремленого підрозділу громадського об’єднання*
___________________________________________________________________________________________
(найменування громадського об’єднання, його місцезнаходження, дата реєстрації та

___________________________________________________________________________________________
номер свідоцтва, ідентифікаційний код юридичної особи)

повідомляє про закриття відокремленого підрозділу громадського об’єднання ______________________
___________________________________________________________________________________________
(найменування відокремленого підрозділу громадського об’єднання, його

___________________________________________________________________________________________
місцезнаходження, дата утворення)

Рішення про закриття відокремленого підрозділу громадського об’єднання прийнято _____________
____________________________________________________________________ “___”______ _____ року.
(найменування уповноваженого керівного органу)

___________________
(дата)

_____________________

_______________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові керівника або
уповноваженої особи громадського об’єднання)
* Повідомлення подається (надсилається) поштовим відправленням. Справжність підписів зазначених осіб засвідчується печаткою
юридичної особи (у разі її наявності).
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Голова громадської ради при Державній
службі з контролю за наркотиками Леся Брацюнь:
“Якщо будемо ставити інтереси конкретної
маленької людини вище своїх вузьких,
держава буде змушена прислухатися”
Громадська рада при Державній службі з контролю за наркотиками (ДСКН), яку очолює Леся Петрівна
Брацюнь, – швидше виняток із загалу – її членами є всього 23 особи. “Головне, щоб ми розуміли, чиї інте
реси і права відстоюємо”, – так коротко пані Брацюнь охарактеризувала основне завдання ради. На її
думку, це, а також вміння влади і громади чути один одного – головна умова для успішної взаємодії. Якщо
дотримуватись цих принципів, результати обов’язково будуть, впевнена співрозмовниця “Вісника”.
– Пані Лесю, скажіть, як так склалося, що до
громадської ради увійшло всього 23 особи? До
багатьох рад при інших органах виконавчої
влади увійшло набагато більше представників
громадськості.
– Справа тут не стільки в кількості, скільки в
змістовності роботи ради і її ефективності. Що
ж стосується чисельності, то у ході формування
ради наша мета була такою, щоб до її складу
увійшло широке коло фахівців, які є компетентними в питаннях контролю за наркотиками,
застосування лікарських наркотичних препаратів. Ініціативна група, до якої увійшли представники інститутів громадянського суспільства,
отримала відповідну кількість заяв на участь
в установчих зборах. Усі бажаючі після проведення зборів стали членами громадської ради.
Їх виявилося – 23.
– А ви, пані Лесю, хто за фахом?
– За фахом я лікар. Протягом своєї професійної
діяльності здобула і практичний медичний досвід
як лікар-практик, і досвід в організації охорони
здоров’я, зокрема, як державний службовець
Міністерства охорони здоров’я. Зараз є викладачем на одній із кафедр Національної медичної
академії післядипломної освіти та займаюся громадською діяльністю в сфері охорони здоров’я –
є виконавчим секретарем Всеукраїнської громадської організації “Українська ліга сприяння
розвитку паліативної та хоспісної допомоги”.
– Які інституції громадянського суспільства
представлені в громадській раді?
– Серед членів громадської ради є представники громадських організацій, що опікуються
питаннями охорони здоров’я, захисту прав
людини, а також розвитку стратегічних галузей
господарювання, фармації та діяльності правоохоронних органів. У раді представлені фахівці з
наркології, громадські активісти, які репрезенту-
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ють інтереси пацієнтів,
журналісти спеціалізованих видань, жіночі
та молодіжні організації, які опікуються
питаннями виховання
та пропаганди здорового способу життя.
Отже, громадська
рада при ДСКН має
мож ливіс ть почу ти
та врахувати у своїй
роботі голос громадськості з різних сфер
Брацюнь
Леся Петрівна,
суспільного життя.
голова громадської ради
– Розкажіть, будь
при Державній службі з
ласка, як організоконтролю за наркотиками
вано роботу ради?
– Робота ради регламентується відповідним положенням. Звичайно, основною формою
роботи є засідання, які проводяться щоквартально, а також у разі необхідності.
Окрім того, для підготовки розгляду питань
на засіданні ради, проведення попередньої їх
правової експертизи, утворено робочу групу
з питань нормативно-правової діяльності, яка
працює в період між засіданнями. На мою думку,
ефективною є також практика проведення спільних засідань громадської та науково-експертної
рад при ДСКН. Крім того, члени ради отримують
інформацію про проведені заходи та перспективи
роботи ДСКН. Це дає можливість багато питань
вирішувати у взаємодії.
– Чи можете Ви назвати хоча б один з прик
ладів такої взаємодії?
– Яскравим прикладом є обговорення питання
відновлення в Україні коноплярської галузі на
основі виведених в Україні низьконаркотичних
конопель. Громадська рада заслухала вчених,
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експертів, селекціонерів-практиків і рекомендувала керівництву ДСКН звернутися до Уряду
з пропозицією позитивного вирішення питання
культивування такої коноплі. ДСКН було розроблено проект відповідної постанови, яку підтримав Уряд.
– На чому, в першу чергу, фокусує свою
діяльність громадська рада?
– Наша громадська рада вважає пріоритетом у своїй роботі сприяння ДСКН у здійсненні
її діяльності, зокрема в частині врахування громадської думки під час формування державної
політики, що забезпечує дотримання конституційного права громадян на участь в управлінні
державними справами. На мою думку, це дуже
відповідально бути членом такого громадського
консультативно-дорадчого органу. Адже для
цього потрібно професійно володіти питанням,
розуміти потреби громадян, які довірили представляти свої інтереси, та постійно керуватись
високими помислами при прийнятті рішень. І це
не порожні слова.
– І як це відбувається на практиці?
– Сьогодні на порядку денному стоїть питання
привернути увагу громадськості до проблеми
наркоманії як загрозливого лиха і, звичайно, мобілізувати зусилля не тільки держави, а й громадськості, я б сказала всього суспільства, на пошуки
найбільш ефективних шляхів вирішення цієї проблеми. Звичайно, ми готуємо пропозиції щодо
поліпшення наркоситуації, здійснюємо громадське адвокатування їх прийняття. Ось, наприклад,
деякі питання, які члени громадської ради взяли
для розгляду в 2012 році: проект Національної
стратегії боротьби з наркотиками на період до
2020 року, проект постанови Кабінету Міністрів
України “Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров’я України”,
проблемні питання щодо проекту змін до постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 р.
№ 770 “Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсо-
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рів”, запровадження ввезення та використання
таблетованих форм морфіну з метою поліпшення
надання паліативної допомоги онкологічним хворим, розроблення критеріїв віднесення засобів та
речовин, в т. ч. препаратів, до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів тощо.
– Чи є досягнення в роботі ради? Можете
поділитися з нашими читачами?
– Я б хотіла навести кілька успішних прикладів співпраці громадської ради та ДСКН. Під час
обговорення проекту Національної стратегії
боротьби з наркотиками на період до 2020 року
з ініціативи та за сприяння членів громадської
ради у квітні 2012 року в Одесі, Львові та Харкові
було організовано і проведено спеціальні громадські слухання. Завдяки участі громадськості
найважливіші пропозиції, зауваження та експертні оцінки стосовно зміни стратегічного курсу
політики держави в цьому питанні, акцентування
уваги на профілактичних заходах були враховані
в проекті Стратегії. Надзвичайно позитивним є
те, що в результаті численних обговорень з громадськістю у форматі робочих зустрічей, нарад із
фахівцями практичної медицини та працівниками
правоохоронних органів досягнуто порозуміння
щодо необхідності формування збалансованої
політики, насамперед у практичних питаннях
боротьби з наркобізнесом, контролю за обігом
наркотиків та забезпечення у повному обсязі
доступу пацієнтів до лікарських засобів, що містять наркотичні речовини.
Це серйозне досягнення, результатом якого
поряд із протидією поширенню наркоманії –
однієї з основних реальних загроз національній
безпеці України, повинно стати збалансоване
гуманне ставлення як до тих, хто став жертвою
наркотиків, так і тих, хто потребує їх в якості
лікарського засобу. Налагодження такого діалогу
дало можливість реально оцінити та врахувати
багатоаспектність питання щодо обігу наркотиків. Після експертних оцінок учасників Міжнародної конференції високого рівня в Києві, яка
відбулася в травні 2012 р., Стратегія подана на
розгляд керівництву держави. Маємо надію, вона
буде затверджена у найближчий час.
Інші приклади. Під час третього засідання громадської ради у березні 2012 р. було розглянуто
питання щодо проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про порядок обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин та прекурсорів у
закладах охорони здоров’я”. У результаті обговорення було досягнуто порозуміння між членами
громадської ради, фахівцями, спеціалістамипрактиками і підтримано пропозицію щодо внесення змін та доповнень про зняття необґрунтованих регламентних вимог, що обмежують доступ
хворих до лікарських засобів, які містять наркотичні речовини.
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– Якою є співпраця громадської ради з
органом виконавчої влади?
– Очевидно, що для своєї діяльності будь-яка
громадська рада потребує матеріально-технічного забезпечення, і я повинна сказати, що наша
рада користується повним сприянням у цьому
питанні: приміщення та технічне обладнання
надаються ДСКН і для чергових засідань громадської ради, і для засідань робочої групи з питань
нормативно-правової діяльності. Фактично ДСКН
створює всі умови для повноцінної роботи ради,
надає можливість безперешкодно знайомитись з
необхідними матеріалами.
Високого статусу громадській раді надає
постійна участь у її засіданнях голови ДСКН Володимира Тимошенка, який перед початком практично кожного засідання інформує про поточну
діяльність органу, ділиться планами, бере активну
участь в обговоренні питань, що стоять у порядку
денному засідання. При розгляді проектів нормативно-правових актів, що готуються ДСКН, в
засіданнях беруть участь представники відповідних підрозділів. Це дає можливість в режимі
“запитання-відповідь” ретельно дослідити окремі
проблемні питання і донести свою позицію. Я як
голова громадської ради є членом колегії ДСКН і
беру участь у її засіданнях.
– Як висвітлюється діяльність ради?
– Інформацію про свою діяльність громадська
рада розміщує в спеціально створеній рубриці
“Громадська рада” на офіційному веб-сайті ДСКН
(http://narko.gov.ua). Тут можна знайти інформацію про склад громадської ради, Положення про
раду, а також ознайомитися з її поточною роботою, протоколами засідань.
– Виглядає, що рада працює як одностайний злагоджений механізм. Це насправді так?
– Як я вже зазначала, члени ради репрезентують різні організації і галузі. У кожного з них своє
бачення проблем і шляхів їх розв’язання. Іноді
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на засіданнях ради в силу суб’єктивних причин
порушуються питання, що не належать до компетенції ДСКН. Але подібні нюанси ми вирішуємо в
дискусіях і шляхом голосування. Без проблем не
буде, та це й цікаво. Питання не в проблемах, а у
вмінні їх вирішувати. Та я хотіла б сьогодні підкреслити, що наша громадська рада утворена
при органі виконавчої влади, який відкритий до
співпраці, до діалогу, до обміну думками. Програмні державні документи, які готує ДСКН, мають
виразний прогресивний характер. Для діяльності
нашої громадської ради це велика перевага і водночас відповідальність.
– Що би Ви порадили колегам з інших рад?
– На моє переконання, тільки через діалог
двох сторін, в нашому випадку – громади та держави, що ґрунтується на взаємній повазі, в якому
співрозмовники чують один одного, можна досягати добрих результатів.
Мої поради є такими: громадськість має бути
активною, вимогливою, відповідальною. Головне,
щоб ми розуміли, чиї інтереси і права ми відстоюємо. Пам’ятаєте, у Франка: „кожний думай, що
на тобі міліонів стан стоїть”. Якщо будемо ставити
інтереси конкретної маленької людини вище
своїх вузьких, держава буде змушена прислухатися до справедливих вимог громадян. Тоді наша
діяльність буде мати сенс і буде виправдана. І
результати обов’язково будуть. Впевнена, що
активна позиція членів громадської ради знач
ною мірою пов’язана з тим, що на розгляд ради
виносяться дійсно важливі актуальні питання,
вирішення яких реально впливає на ситуацію
у сфері контролю за наркотиками. Я запрошую
колег з громадських рад, інших інститутів громадянського суспільства відвідати наші засідання й
подивитися, як ми працюємо.			
Інтерв’ю підготувала
Наталія Жугай
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Голова громадської ради при Раді міністрів
Автономної Республіки Крим Олександр Баталін:
“Громадська рада – майданчик для обговорення
будь-яких пропозицій від суспільства
до влади і від влади до суспільства”
Громадська рада при Раді міністрів Автономної Республіки Крим веде активний діалог з чиновниками
з питань роботи громадського транспорту, створення і функціонування органів самоорганізації насе
лення та ОСББ, використання джерел енергії, що поновлюються, містобудування, землекористування,
екології, туризму, охорони здоров’я, соціальної сфери, гуманізму та патріотичного виховання молоді.
Сьогодні про це ми говоримо з головою громадської ради Олександром Сергійовичем Баталіним.
– Олександре Сергійовичу, розкажіть, будь
ласка, як створювалася громадська рада при
Раді міністрів Автономної Республіки Крим?
– Громадська рада при Раді міністрів Криму
була утворена на установчих зборах, що відбулися 4 лютого 2011 року. В установчих зборах
брали участь представники понад 150 громадських об’єднань. До складу ради шляхом рейтингового голосування обрано представників
51 інституту громадянського суспільства.
Я впевнений, що сьогодні наша громадська рада
стала ключовим інститутом розвитку громадянського суспільства, завдяки якому громадськість
Криму отримала можливість брати участь у діяльності виконавчої влади, впливати на її рішення та
реалізовувати соціально значущі програми, спрямовані на поліпшення життя мешканців автономії.
– Якою є структура громадської ради?
– Рада має таку структуру: голова, його заступник, президія, секретаріат, а також 13 комітетів,
які сформовані для роботи за основними напрямами розвитку автономії.
Комітети збираються для обговорення поточних
питань не рідше ніж один раз на місяць. За результатами їх роботи проводяться засідання президії
ради, до якої входять голова ради, його заступник
та керівники комітетів. На цих засіданнях обговорюються актуальні питання життєдіяльності регіону, здійснюється пошук рішень, спрямованих на
задоволення основних соціальних потреб населення, попередження негативних явищ у суспільстві, сприяння розвитку громадянського суспільства в Криму. Свої пропозиції рада у вигляді листів
направляє керівникам органів виконавчої влади
всіх рівнів. Члени ради також пропонують різні
форми проведення консультацій з громадськістю.
– За яким принципом працює громадська
рада?
– Хочу зазначити, що Крим – дуже цікавий
регіон, який має унікальну історію формування регіонального співтовариства, що представляє собою
сукупність багатонаціональної культури, традицій,
інтересів. До громадської ради постійно звертаються представники різних неурядових організацій,
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зокрема національнокультурних товариств.
Принцип нашої
роботи – це взаємодія з органами влади
з питань підвищення
якості життя кожної
людини. Для цього ми
за часи роботи громадської ради ухвалили
близько 50 рішень, що
містять рекомендації
органам влади.
Ми вдячні Голові
Баталін
Олександр Сергійович,
уряду Криму Анатолію
голова громадської ради
Могильову за постійну
при
Раді міністрів Автономувагу і підтримку в
ної Республіки Крим
роботі ради. Він доручив усім міністрам, керівникам республіканських
комітетів автономії, головам районних держадміністрацій уважно і відповідально розглядати наші
пропозиції і рекомендації, надавати своєчасну
допомогу та підтримку ініціативам громадськості.
– Як громадська рада долучається до формування та реалізації державної та регіональної політики?
– Ми провели понад 60 громадських обговорень. Це дозволило вирішити багато проблемних
питань, що раніше не вирішувалися. Так, наприк
лад, до нас звернулися представники ОСББ
“Кондо” з м. Сімферополя з проханням посприяти
у вирішенні питання фінансування реконструкції
центрального теплопункту КРСП “Озеленювач”,
що обслуговує п’ять багатоквартирних будинків
і практично не працює. У 2010 і 2011 рр. кошти
на реконструкцію ЦТП були виділені, але не були
освоєні. Після круглого столу з питань створення
і розвитку ОСББ Міністерство житлово-комунального господарства Криму вжило невідкладних
заходів для вирішення цього питання.
При обговоренні стану автомобільних доріг в
Криму представники громадськості оприлюднили
значну кількість проблем, які стосуються, зокрема,
роботи органів влади на місцях. Громадська рада
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ухвалила рішення з цих питань, яке було направлено таким органам. Ми навмисно актуалізували
відомі всім питання, щоб показати місцевій владі,
що ці проблеми хвилюють людей. І вже сьогодні
проводиться інвентаризація “безгосподарних”
доріг, йде робота з населенням щодо підтримки
порядку уздовж автошляхів, усунення стихійної торгівлі, відновлення лісосмуг, здійснюється своєчасне
відведення земельних ділянок під автодорогами.
Завдяки проведеним громадською радою обговоренням таких тем, як “Створення ефективної системи управління територією”, “Громадський транспорт у Криму”, “Реалізація норм Закону України
“Про об’єднання співвласників багатоквартирного
будинку”, “Боротьба з жорстокістю – невід’ємний
фактор добробуту суспільства”, “Будівництво сміттєпереробних заводів у Криму. Зниження гостроти екологічних проблем регіону”, “Розвиток і формування
рекреаційного комплексу в Автономній Республіці
Крим”, “Розвиток і використання поновлених джерел
енергії та альтернативних видів палива”, “Питання
містобудування”, “Продаж землі і надання земельних
ділянок в оренду”, “Імідж Криму через його багатонаціональний колорит” важливі питання розвитку
кримського суспільства отримали широкий громадський розголос та увагу органів влади.
– Які напрями роботи є пріоритетними для
громадської ради?
– Наше основне завдання – реалізація ініціатив
Президента України Віктора Януковича, висловлених в Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні.
Громадська рада ініціювала і підготувала
пропозиції щодо механізму реалізації проекту
Програми сприяння розвитку громадянського
суспільства в Автономній Республіці Крим на
2013–2015 роки, а також брала активну участь у
обговоренні цього проекту.
На даний час державою надані широкі повноваження інститутам громадянського суспільства.
Однак ефективний розвиток громадянського
суспільства неможливий без системного підходу.
Лише постійний конструктивний діалог з владою,
вибудуваний на принципах партнерства, створює
позитивні зміни у суспільстві.
А взагалі, якщо дивитися в цілому, напрями
роботи у нас найрізноманітніші.
Члени ради постійно беруть участь у роботі
різних конференцій, тренінгів і семінарів. Ряд
членів громадської ради включено до складу
колегій міністерств і республіканських комітетів автономії – це дуже велика відповідальність і
певний обсяг роботи. Велика увага приділяється
питанням самоорганізації населення. Також для
підвищення ефективності роботи регіональних
громадських рад ми плануємо створити Координаційну раду голів громадських рад Криму, ініціа
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тивним, організуючим і координуючим органом
якої повинна стати громадська рада при Раді міністрів Автономної Республіки Крим.
– Де можна ознайомитися з інформацією
про діяльність громадської ради?
– Вся інформація про нашу роботу розміщує
ться на офіційному веб-сайті Ради міністрів Автономної Республіки Крим (http://www.ark.gov.ua/
sovmin/kollegiya/).
Також ми випускаємо газету “Общественный
совет”. Це унікальне видання, започатковане громадськістю для громадськості. З його сторінок
можна дізнатися максимум інформації про те, що
таке громадська діяльність, громадянське суспільство, самоорганізація населення тощо. Перший
номер газети було видано за підтримки громадської
організації “Совет общественности Крыма”, керівником якої є заступник голови нашої громадської
ради Андрій Кузьмін. Не зважаючи на складнощі та
нестачу матеріально-технічного забезпечення, ми
робимо все, щоб кримська громадськість була обізнаною про ініціативи влади щодо сприяння розвитку громадянського суспільства та громадську
діяльність як у Криму, так і в Україні в цілому.
– Яке, на Ваш погляд, основне досягнення
громадської ради за часи її роботи?
– У складі ради 51 людина. У кожної своє
бачення вирішення соціально значущих питань,
механізмів взаємодії з владою, свої напрями
роботи, свої інтереси, свій характер, нарешті.
І ми – всі такі різні – навчилися чути, розуміти і
підтримувати один одного.
Головне, що нас помітили і до нас почали прислухатися. Це відбулося не відразу, але ми зуміли
проявити себе, довести свою відповідальність і
переконливість нашої точки зору, набули певного
авторитету і зуміли закріпити його.
На кожному засіданні громадської ради присутній міністр або керівник республіканського комітету, відповідальний за питання, що обговорюються.
Дуже приємно, коли на засіданні уряду або
парламенту Криму чиновники, депутати підкреслюють, що те чи інше питання обговорювалося
громадською радою, що наші рекомендації були
розглянуті і враховані. Хіба це не успіх?
Підбиваючи підсумки роботи громадської
ради, хочу особливо відзначити, що наші результати залежать не тільки від членів ради, але й
від активності кримчан. Громадська рада при
Раді міністрів Автономної Республіки Крим – відкрита структура. Це, насамперед, майданчик для
обговорення будь-яких пропозицій, при чому в
двосторонньому напрямку – і від суспільства до
влади, і від влади до суспільства.		
Інтерв’ю підготувала
Діана Потапова
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Голова громадської ради при Рівненській
облдержадміністрації Юрій Ходаковський:
“Ніхто не піде за нами, якщо ми самі
не будемо знати, куди йти”
Пропонуємо вашій увазі розмову з головою громадської ради при Рівненській облдержадміністрації
Юрієм Леонідовичем Ходаковським.
У цьому інтерв’ю він поділився з редакцією Вісника деталями робочої “кухні” громадської ради та
своїм баченням її ролі.
– Як відомо, процес формування громадських рад при органах виконавчої влади в
Україні відбувався непросто, у деяких випадках не обійшлося навіть без конфліктів. Як це
було у вас?
– Весь процес пройшов, на мою думку, досить
демократично. Спочатку для формування складу
громадської ради була утворена ініціативна
група з підготовки установчих зборів, до якої
увійшли представники інститутів громадянського суспільства. Заявки на участь в установчих зборах подали представники 61 інституту
громадянського суспільства. На самі збори прийшли представники 51 інституту. Було озвучено
дві пропозиції щодо складу громадської ради.
Перша – до її складу має увійти двадцять один
представник громадськості, друга – всі присутні на установчих зборах представники громадськості. За допомогою голосування було
надано перевагу другій пропозиції. Таким чином
до складу громадської ради при Рівненській
облдержадміністрації увійшли представники
51 інституту громадянського суспільства. І час
показав, що цей перший крок був правильним.
Тепер ми бачимо, що більшість учасників зборів
проявляють активну позицію і хочуть працювати
на користь громади, через систематичне невідві
дування засідань громадської ради нам довелося
виключити лише 3 членів.
Перше засідання, яке відбулось 9 лютого 2011 р.,
пройшло теж демократично і продуктивно. Ми
обрали голову громадської ради, заступників, а
також створили робочу групу з підготовки Положення про громадську раду та Регламенту її
роботи.
– Проте голову громадської ради згодом
було переобрано. Чому?
– Після такого вдалого старту далі розпочалось незрозуміле. Заплановані засідання багато
разів переносились. Мене і багатьох членів громадської ради дивувало те, що над Положенням, стандарт якого надано постановою Уряду,
так довго працює робоча група. Положення
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про громадську раду
було затверджене
аж 25 травня 2011 р.,
а
Регламент
–
21 липня 2011 року.
Також за цей час були
створені всього п’ять
комісій (час пок азав, що п’ять комісій
мало для ефективної
роботи громадської
ради). Виконання цих
процедурних питань
тяглося півроку, аж
Ходаковський
Юрій Леонідович,
до 21 липня. А склад
голова громадської ради
постійних комісій
при Рівненській
був затверджений аж
облдержадміністрації
14 вересня.
Звичайно, це не могло тривати далі. Належні
висновки було зроблено, 14 вересня відбулися
нові вибори голови громадської ради.
– І далі процес пішов активніше?
Вважаю, що так. Протягом 4 місяців (вересень – грудень) 2011 року нам необхідно
було зробити те, що ми мали зробити за весь
2011 рік. Для цього потрібно було мобілізувати
членів громадської ради, активізувати їх роботу,
підняти їх дух. Для більш оперативного вирішення
питань, які стоять перед громадською радою, ми
збільшили актив, а саме: заступників голови з
трьох до п’яти, членів правління з дев’яти до двадцяти двох. Вибрали відповідального секретаря
і секретаря громадської ради. Підготували, розглянули і затвердили план роботи громадської
ради на 2012 рік. Були надані пропозиції Рівненській облдержадміністрації до Орієнтовного
плану проведення консультацій з громадськістю
Рівненщини на 2012 рік, а також розглянуто цей
план на грудневому засіданні громадської ради.
Обговорено проект Програми сприяння розвитку
громадянського суспільства “Західна брама:
регіон альний вектор взаємодії інститутів громадянського суспільства та влади Рівненщини” на
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період 2012–2016 років. Налагоджено діловодство. Між заступниками голови громадської ради
розділені повноваження.
На кожному засіданні ми звітуємо про те, що
було зроблено за час від попереднього засідання. Раз на місяць проводимо засідання правління громадської ради. Комісії громадської ради
підготували низку звернень до керівництва Рівненської облдержадміністрації та міста Рівного.
Вони мали на меті пришвидшити вирішення
цілого спектру соціально-економічних проблем,
що турбують громаду. Наприклад, порушили
питання щодо: поліпшення умов для тренування
дітей, відновлення роботи обласної комісії з
питань виконання Закону України “Про недержавне пенсійне забезпечення”, передачі гуртожитків ПАТ “Рівнеазот”, добудови енергоблоків
№ 3 і № 4 Хмельницької АЕС.
Значний відсоток наших звернень стосувався поліпшення медичного обслуговування
громадян. Йдеться, зокрема, про передбачення
адресної допомоги на придбання засобів індивідуальної гігієни для інвалідів І групи з порушенням функцій тазових органів, створення в області
єдиного реєстру паліативних хворих та єдиного
реєстру хворих на вірусний гепатит В та С, передбачення коштів для забезпечення паліативних
хворих гігієнічними пакетами, передбачення
коштів в обласному бюджеті для діагностики та
лікування хворих на вірусний гепатит В та С.
– І який результат?
– Ці звернення були опрацьовані відповідними державними установами. Також відповідно
до порушених тем було організовано цілу низку
круглих столів за участю експертів, представників
влади та громадськості, де кожне з питань було
розглянуто більш детально і запропоновано варіанти рішень.
– Як Ви оцінюєте діяльність очолюваної
Вами громадської ради?
– Засновник корпорації “Форд Мотор” Генрі
Форд якось сказав: “Зібратися разом – це початок, триматися разом – це прогрес, працювати
разом – це успіх”.
Перші два етапи – зібратися разом і триматися
разом – ми пройшли. Зараз перебуваємо на третьому етапі – працюємо разом. А успішно, чи не
успішно – покаже час і скажуть про це люди.
– І все ж...
– Ми робимо все для того, щоб бути успішними. Насамперед, ми поставили перед собою
завдання налагодити постійний зворотний
зв’язок як з громадськістю, так і з владою. Провели цілу низку робочих зустрічей, щоб з’ясувати,
які питання в першу чергу потребують нашої
уваги. Так, ми зустрілись з керівництвом Рівненського міського будинку дитини, очільниками
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відділення анестезіології та інтенсивної терапії
Рівненської обласної лікарні, ректорами Націо
нального університету “Острозька академія”,
Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. академіка С. Дем’янчука, керівництвом Острозького обласного ліцею-інтернату
з посиленою військово-фізичною підготовкою,
Рівненської обласної бібліотеки, зі спортивною
громадськістю міста і області, з промисловцями,
з представниками інтелігенції, бізнесу і сільського господарства. І до нас почали звертатися
з різних питань. За результатами цих зустрічей та
звернень ми як громадська рада звернулися відповідно до обласної адміністрації, про що я вже
згадував.
Також члени громадської ради беруть активну
участь у семінарах, тренінгах. Самі виступають
організаторами подібних заходів. Так, з ініціативи члена громадської ради Валерія Веремчука
за допомоги Програми сприяння парламенту ІІ в
приміщенні Рівненської обласної бібліотеки було
проведено семінар-тренінг для активу громадської ради, працівників облдержа дміністрації й
облради стосовно використання сучасних комунікативних технологій в роботі та щодо Закону
України “Про доступ до публічної інформації”.
– Чи значиться у переліку зробленого і проведення громадської експертизи?
– Ми розпочали проведення громадської експертизи виконання Програми забезпечення житлом військовослужбовців. У планах провести ще
кілька. Зокрема, я подав запит до облдержадміністрації на проведення громадської експертизи з
наступних питань:
1. Щодо плану заходів Рівненської облдерж
адміністрації зі створення безперешкодного
життєвого середовища для осіб з обмеженими
фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення.
2. Про забезпечення інвалідів з порушенням
опорно-рухового апарату автотранспортом з ручним управлінням.
3. Про використання фінансування програм
для інвалідів з порушенням опорно-рухового
апарату.
4. Про передбачення адресної допомоги на
придбання засобів індивідуальної гігієни для
інвалідів І групи з порушенням функцій тазових
органів.
– Чи залучаються члени громадської ради
до процесу консультацій?
– Так, звичайно. Ми долучилися до консультацій з громадськістю щодо нової редакції Трудового кодексу. Брали участь у консультаціях
стосовно вирішення проблем забезпечення
постійним житлом військовослужбовців силових
структур, забруднення р. Горинь та навколиш-
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нього середовища стічними водами в с. Шубків
Рівненського району й використання коштів на
побудову очисних споруд.
Спільно з Рівненською облдержадміністрацією організували обговорення проекту обласної Програми сприяння розвитку громадянського
суспільства “Західна брама: регіональний вектор
взаємодії інститутів громадського суспільства та
влади Рівненщини” на період 2012–2016 років.
– Як би Ви охарактеризували взаємодію з
обласною адміністрацією?
– У нас налагоджені робочі дружні стосунки
як між членами громадської ради, так і з керівництвом й працівниками облдержадміністрації.
Секретаріату громадської ради для ефективної
роботи виділений кабінет у приміщенні облдерж
адміністрації. У листопаді 2011 р. мене як голову
громадської ради ввели до складу колегії Рівненської облдержадміністрації.
– А з обласною радою співпрацюєте?
– Так, ми успішно налагодили комунікаційні
зв’язки і з обласною радою. Членів громадської
ради запрошують на засідання постійних комісій
облради, а також на її сесії.
– Наскільки мені відомо, при громадській
раді відкрито приймальню. Чи можете розповісти про її роботу, якісь конкретні питання,
які вдалось вирішити?
– Приймальня громадської ради працює
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щовівторка з одинадцятої до тринадцятої години.
До нас звертаються громадяни Рівненщини з різними питаннями. Ось один із прикладів успішної
роботи приймальні. 12 грудня 2011 р. мешканцям будинків по вулиці Січових Стрільців (територія ПАТ “Плодорозсадник”) м. Рівного було
відключене постачання холодної води. Причина – за несплату. Замість того, щоб відключити
воду лише боржникам, керівництво ПАТ “Плодорозсадник” вирішило покарати всіх мешканців
будинків. Нехай розбираються між собою і виховують один одного самі. 13 грудня делегація від
мешканців цих будинків звернулася до мене, як
до голови громадської ради, а я, в свою чергу,
негайно доповів голові облдержадміністрації
В. Берташу. У той же день водопостачання відновили. Мешканці будинків висловили подяку за
допомогу.
– Як громадська рада висвітлює свою діяльність?
– Я вважаю надзвичайно важливим звітування
перед громадськістю про результати роботи
громадської ради. Минулий рік ми закінчили
проведенням прес-конференції, на якій звітувалися перед місцевими засобами масової інформації та громадськістю Рівненщини. За сприяння
облдержа дміністрації уся інформація про діяльність ради розміщується на офіційному сайті
облдержадміністрації у спеціальній рубриці “Громадська рада”. Ми також постійно співпрацюємо
з місцевими електронними та друкованими засобами масової інформації, поширюємо інформацію
через різні Інтернет-сайти.
– Що би Ви бажали сказати насамкінець?
– Завершити нашу розмову я би хотів словами
легендарного законодавця древньої Спарти IV
століття до н.е. Лікурга: “Держава існує тільки
завдяки особистій участі кожного”. А я б додав,
що від нас залежить, якою буде ця держава, наше
майбутнє. Однак для цього нам потрібно розуміти, чого ми прагнемо, чого хочемо досягти. Бо
ніхто не піде за нами, якщо ми самі не будемо
знати, куди йти.
– Дякуємо за розмову.			
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Голова громадської ради при Одеській
облдержадміністрації Таміла Афанасьєва:
“Громадська рада може бути повноцінним
партнером влади лише за умови високого
фахового рівня її членів”
Громадська рада при Одеській облдержадміністрації, так само, як її колеги з Рівненської області, мала
певні труднощі на початку роботи. Проте активісти ради вирішили не пливти за течією і спробували
змінити ситуацію. Яким чином члени ради здолали перепони, і чи існує універсальна формула ефектив
ності, або що можна зробити, аби її винайти, – про це ми розмовляли з головою громадської ради при
Одеській облдержадміністрації Тамілою Володимирівною Афанасьєвою.
– Пані Таміло, очолювана Вами громадська рада належить, так би мовити, до мега
об’єднань. Як даєте раду?
– Так, дійсно, до складу нашої громадської
ради входять представники 128 інститутів громадянського суспільства. Серед них представники благодійних фондів, об’єднань ветеранів та
інвалідів, молодіжних організацій, асоціацій та
об’єднань підприємців, екологів, жіночих організацій, пенсіонерів, творчих спілок. При цьому
склад ради є неоднорідним не тільки через
напрями діяльності членів ради, а й через різний рівень їх досвіду. Саме цей, останній фактор – практично формальне існування окремих
громадських організацій – став причиною того,
що після опублікування персонального складу
ради з’явилися досить скептичні висловлювання
про можливість існування такого конгломерату у
якості ефективно працюючого консультативнодорадчого органу, здатного на партнерських
засадах взаємодіяти з обласною державною адміністрацією.
– Скептики виявились праві?
– На жаль, у процесі діяльності громадської
ради це деякою мірою підтвердилося. У результаті 4 лютого 2012 р. через відсутність налагодженої організаційної та методичної роботи ради
було переобрано її керівництво.
– Дозвольте запитання щодо формальної
сторони. Як працює рада, якою є її структура?
– Структура громадської ради складається з
голови ради, його заступників, президії, секретаріату та 26 комітетів, утворених за напрямами
діяльності облдержадміністрації. У період між
засіданнями ради працює президія в складі
30 осіб. Це постійний робочий орган. До складу
президії входять голова ради, його заступники,
керівник секретаріату і керівники комітетів. Президія забезпечує взаємодію з облдержадміністрацією, надає допомогу комітетам у підготовці
питань, попередньо розглядає запропоновані
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ними проекти рішень.
До секретаріату громадської ради входять
3 особи, з них один
представник органу
виконавчої влади. На
секретаріат пок ладено завдання щодо
організаційного забезпечення та інформаційного с упроводу
ді я льнос ті громадської ради.
– Таке рішення
Афанасьєва
Таміла Володимирівна,
виправдало себе?
голова громадської
– На практиці ми
ради при Одеській
переконалися, що
облдержадміністрації
сформована нами
структ ура є працездатною і дозволяє залучати до
роботи більшість членів громадської ради. Більшість комітетів, комісії, підкомітети активно працюють, регулярно проводять засідання. Голови
кількох комітетів представляють громадськість
на засіданнях колегій управлінь облдержадміністрацій.
Щоб не бути голослівною, звернуся до статистики. Протягом 2012 р. проведено 4 засідання
загальних зборів, крім того – засідання президії.
Під час засідань було розглянуто низку рекомендацій комітетів, які було підтримано і направлено
до органу виконавчої влади.
Зокрема, ми подали пропозиції до Генплану
розвитку міста Одеси до 2031 року, Програми
сприяння розвитку громадянського суспільства в
Одеській області на 2012–2015 рр., брали участь в
реалізації обласної програми “Народний бюджет”,
проаналізували “Стратегію ЄС стосовно Дунайського регіону”.
За цей час також було організовано Форум
стосовно стратегії енергетичного розвитку
Одеської області, декілька громадських слухань
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та понад 40 круглих столів з різних тем. За результатами цих заходів було вироблено рекомендації,
які скеровано для подальшого розгляду до органів виконавчої влади.
– Чи ефективною є взаємодія з обласною
адміністрацією?
– Без участі представника облдержадміністрації не проходить жоден захід громадської ради,
навіть навчальний. Наприклад, у семінарі на тему:
“Співпраця влади та громадських рад Одещини.
Регіональний аспект” брав участь голова облдержадміністрації Едуард Матвійчук. Цей захід зібрав
представників обласної та районних громадських рад, вчених, журналістів провідних засобів
масової інформації. Семінар мав на меті сприяти
поліпшенню діяльності громадських рад, зокрема
залученню їх до реалізації ініціативи “Народний
бюджет”, а також контролю за її впровадженням.
Подібних прикладів взаємодії можна навести
багато.
Взаємовідносини з профільними управліннями налагоджені. Секретаріат громадської ради,
голови комітетів, на які покладено обов’язки
забезпечення матеріалами засідання президії,
можуть без затримки отримати їх у відповідних
управліннях. Представники ряду комітетів представляють громадську раду в колегіях управлінь
облдержадміністрації.
У перспективі ми будемо пропонувати
облдержа дміністрації запровадити практику
заслуховування інформаційних звітів керівників
структурних підрозділів облдержадміністрації на
засіданнях громадської ради або її президії. Це
з одного боку надасть можливість членам ради
підвищити рівень їх поінформованості щодо
реалізації галузевих програм, підготовки нормативно-правових актів, з іншого боку – можливість
органу виконавчої влади враховувати думку громадськості, зокрема, висловлені членами ради
пропозиції та зауваження.
– А яким чином громадська рада інформує
про свою діяльність?
– Як я вже казала, завдання щодо забезпечення
інформаційного супроводження діяльності громадської ради покладено на секретаріат громадської ради. Громадською радою ухвалено спе-
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ціальне Положення про висвітлення діяльності
громадської ради. Зазначеним положенням, а
також Стратегією розвитку громадської ради при
Одеській облдержадміністрації передбачено як
створення власних ресурсів (газета, веб-сайт), так
і використання інформаційних ресурсів та можливостей інститутів громадянського суспільства,
які входять до складу ради, а також провідних
засобів масової інформації.
– І все ж, Ви згадували, що скептики де в
чому мали рацію щодо проблемності функціонування громадської ради. В чому саме?
– Головною проблемою я б назвала відсутність арсеналу знань, яким повинен володіти
кожен член ради. Підготовку громадських активістів до роботи в консультативно-дорадчих
органах необхідно було розпочати відразу після
прийняття постанови Кабінету Міністрів від
3 листопада 2010 р. № 996. Бо окремі представники інститутів громадянського суспільства
вперше почули про цей документ під час установчих зборів. А якщо бути більш конкретними,
то в процесі роботи виявилося, що деякі з них
навіть не знають, як правильно оформити протокол засідання комітету, не кажучи вже про те, як
провести громадські слухання, громадську експертизу...
– І що, на Вашу думку, треба зробити, щоб
рада працювала ефективно? Як подолати ці
перепони?
– Ми переконані, що зазначені проблеми
будуть усунені загальними зусиллями. З цією
метою одним із найнагальніших завдань постало
надання членам громадської ради необхідного
обсягу знань. Тому ми провели низку семінарів,
зокрема, з питань проведення громадських слухань, громадської експертизи, співпраці влади та
громадських рад Одещини.
– Отже, формула ефективності громадської
ради залежить від високого фахового рівня її
членів?
– Вважаю, що так. Тільки за таких умов
громадська рада буде повноцінним партнером
влади.						
Інтерв’ю підготувала
Ольга Делі

Вісник громадських рад • № 4, січень 2013

і
Україна

світ

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ
КОНСУЛЬТАЦІЙ З ГРОМАДСЬКІСТЮ
Усталення належної практики проведення консультацій з громадськістю – тривалий та складний
процес. Створюючи власні традиції партнерського діалогу між органами влади та інститутами гро
мадянського суспільства, варто знати відповідний міжнародний досвід.
Пропонуємо Вам ознайомитись з європейським досвідом проведення консультацій з громадськістю.
ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ
У 2002 р. Європейська комісія з огляду на попередній досвід організації консультацій з громадськістю дійшла висновку щодо необхідності визначення основних принципів відповідної роботи. З
цією метою було розроблено Загальні принципи
та мінімальні стандарти проведення консуль
тацій із зацікавленими сторонами.
Цим документом визначено, що завдання консультацій полягає у зборі пропозицій або зауважень від представників регіональних і місцевих
органів влади, недержавних організацій, асоціацій,
окремих громадян, академічних кіл, експертів.
Основні принципи консультацій полягають у
забезпеченні участі, відкритості та підзвітності,
ефективності, узгодженості консультацій.
Принцип участі
У першу чергу, цей принцип передбачає проведення консультацій щодо основних ініціатив
державної політики з якомога ширшим колом зацікавлених сторін. Особливо це стосується розробки
законодавчих пропозицій.
З метою реалізації цього принципу в обов’яз
ковому порядку визначаються цільові групи, з
якими будуть проводитися консультації. Зокрема,
групи, на які розроблена політика справлятиме
безпосередній вплив, та групи, які братимуть
участь в імплементації рішення, що розробляється.
Широка аудиторія учасників консультацій має
підвищувати довіру до розробленого рішення
та дозволити реалізувати потенціал підтримки
рішення при його імплементації. Таким чином
залучення до консультацій дозволяє економити
ресурси, необхідні для його пояснення та формування підтримки.
Принцип відкритості та підзвітності
Питання, які виносяться на обговорення, механізми проведення консультацій, повинні бути зрозумілими учасникам консультацій.
Відкритість і підзвітність також є важливими
принципами для діяльності організацій грома-
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дянського суспільства, які прагнуть брати участь у
процесі консультацій. Зокрема, має бути зрозуміло:
• чиї інтереси вони представляють;
• наскільки репрезентативними вони є;
• наскільки ефективно/точно вони представляють інтереси своїх членів, інших громадян.
Зацікавлені сторони, які хочуть надавати
коментарі, повинні бути готовими представити
Європейській комісії та громадськості зазначену
вище інформацію.
Принцип ефективності
Зацікавлені сторони мають бути залучені до
консультацій на етапі, коли вони можуть мати
вплив на формування основних цілей, визначення
способів виконання проектів рішень, критеріїв
оцінки їх ефективності, та, в окремих ситуаціях,
під час розроблення першого варіанта документа.
Консультації повинні проводитись на більш ніж
одному з етапів підготовки рішення.
Принцип узгодженості
Європейська комісія забезпечує оцінку та огляд
консультацій завдяки механізмам зворотного
зв’язку своїх департаментів. Моніторинг дозволяє
всім зацікавленим сторонам консультацій корелювати свою діяльність і надає можливість оцінити
ефективність участі у цьому процесі.
Відповідно до Загальних принципів та мінімальних стандартів проведення консультацій із зацікавленими сторонами інформація, що надається для
консультування, та відповідні документи повинні
містити:
• стислий опис, рамки та завдання консультацій, включаючи опис окремих питань, відкритих для обговорення;
• докладну інформацію щодо будь-яких слухань, зустрічей і конференцій, які будуть
проводитися з питань, що винесені на консультації;
• роз’яснення того, як відбуватиметься
подальш е опрацювання пропозицій за
результатами консультацій;
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довідку про те, де можна знайти документи,
які стосуються консультацій.
Період консультацій зазвичай складає до
8 тижнів, однак його може бути подовжено з
огляду на складність питань, що обговорюються.
Повідомлення про проведення письмових публічних консультацій поширюється не пізніше ніж за
20 робочих днів. Після закінчення періоду, відведеного на збір пропозицій, Європейська комісія
закриває консультації та переходить до підготовки
рішення комісії.
Завершальним етапом консультацій є підтвердження та зворотній зв’язок з їх учасниками. Представники Європейської комісії в обов’язковому
порядку офіційно підтверджують отримання пропозицій.
Результати консультацій враховуються при
підготовці пояснювального меморандуму, який
готується до законодавчої ініціативи. Крім того,
може бути оприлюднено повідомлення Європейської комісії за підсумками консультаційного процесу. Результати консультацій, які проводяться у
процесі оцінки наслідків реалізації політики, підсумовуються у відповідних звітах.
ВЕЛИКА БРИТАНІЯ
У 2000 р. уряд Великої Британії затвердив
Кодекс практики проведення консультацій.
Кодекс не має юридичної сили чи пріоритетності перед законодавчими нормами. Він визначає лише загальну стратегію органів влади під час
проведення публічних та письмових консультацій.
Керівники органів влади самостійно визначають можливість застосування формальних
процедур консультацій, передбачених Кодексом
(оскільки такі процедури можуть бути неефективними чи непропорційними під час залучення зацікавлених сторін на ранньому етапі розробки політики або коли сфера дії проекту рішення занадто
вузька чи рівень зацікавленості нею є вузькоспеціалізованим).
Кожен орган влади, який застосовує Кодекс,
призначає координатора консультацій, який є
контактною особою для звернення з будь-якими
запитами або скаргами, що стосуються консультаційного процесу. Для запитів щодо змісту питань,
винесених на обговорення, контактними особами
є розробники політики.
Кодекс визначає 7 критеріїв процесу проведення консультацій.
Критерій № 1. Коли проводити консультації
Консультації повинні застосовуватися на етапі,
коли є можливість вплинути на результат вироб
лення політики. Тому бажано, щоб вони відбувалися, починаючи з самого початку процесу вироб
лення державної політики.
Неформальне спілкування з зацікавленими
сторонами до оголошення процесу офіційних кон-
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сультацій для отримання початкового уявлення
про проблему, яку планується обговорити, не підпадає під дію Кодексу.
Під час виборчого процесу консультації зазвичай не проводяться.
Критерій № 2. Тривалість консультацій
Зазвичай консультації повинні тривати щонайменше 12 тижнів з урахуванням можливого збільшення цього строку за потреби. Такий строк необхідний з огляду на те, що багато організацій, перш
ніж підготувати пропозиції для уряду, звертаються
до тих, чиї інтереси вони представляють або кого
залучають до своєї роботи, а це потребує часу.
Під час планування консультацій важливо
вжити заходів щодо підвищення поінформованості тих, кого це може зацікавити. Органам влади
потрібно передбачити шляхи оприлюднення
інформації про консультації на момент або, якщо
можливо, до початку консультаційного процесу,
щоб зацікавлені сторони могли скористатися всім
періодом консультацій для підготовки пропозицій.
Критерій № 3. Чітко сформульовані зав
дання та сфера впливу
Консультаційні документи повинні чітко описувати процес консультацій, пропозиції, які винесено
на обговорення, сфери впливу, очікувані витрати
та вигоди від реалізації запланованого рішення.
Критерій № 4. Доступ до консультацій
Консультації повинні бути підготовлені так,
щоб бути доступними та спрямованими на цільову
аудиторію, яку планується залучити.
Наскільки можливо, консультаційні документи
мають бути зрозумілими: стислими, завершеними
та вільними від незрозумілої термінології. Якщо
уряд цікавиться думкою пересічних громадян,
консультаційні документи мають бути написані
простою мовою.
Потрібно ретельно продумати шляхи інформування потенційних учасників консультацій про їх
проведення та канали отримання рекомендацій
від відповідних суспільних груп і секторів економіки.
Критерій № 5. Обтяжливість консультацій
Для того, щоб консультації були ефективними,
а посадовці, що ініціювали їх проведення, сприйняли пропозиції, підготовлені за результатами
консультацій, необхідно зробити їх якомога менш
обтяжливими.
Якщо певна інформація, яку шукає уряд, вже є
суспільним надбанням завдяки попереднім дослідженням, опитуванням та обстеженням, меморандумам чи доповідним запискам з відповідних
питань тощо, слід подумати, як це можна використати і, таким чином, зменшити необхідність
повторного проведення консультацій.
Слід також максимально спростити бюрократичні процедури, пов’язані з реєстрацією для
участі у консультаціях.
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Критерій № 6. Урахування пропозицій
Пропозиції, що надійшли в процесі консультацій, повинні бути ретельно проаналізовані. Крім
того, має бути забезпечений чіткий зворотній
зв’язок з учасниками після проведення консультацій.
За можливості, у консультаційному документі
слід навести ймовірний графік подальшої роботи
з підготовки конкретного рішення.
Після проведення консультацій орган влади
повинен опублікувати резюме з даними про те,
хто надав пропозиції в ході консультацій, та з відповідями на кожне питання, порушене учасниками
консультацій. Такий зворотній зв’язок має поінформувати громадськість про рішення, ухвалені на
основі пропозицій, що надійшли в результаті консультацій. Ця інформація має бути опублікована до
або паралельно з подальшими діями, наприклад,
поданням законопроекту до парламенту. Учасників консультацій слід інформувати про оприлюднення цієї інформації.
Критерій № 7. Можливості поліпшення ефек
тивності консультацій
Посадові особи, які відповідають за проведення
консультацій, повинні прагнути до поліпшення
ефективності консультацій та обмінюватись набутим досвідом. Урядові департаменти повинні вести
моніторинг ефективності консультацій.
РЕСПУБЛІКА ЧЕХІЯ
У Республіці Чехія консультації з громадськістю
здійснюються органами виконавчої влади в рамках
аналізу регуляторного впливу проектів рішень, що
видаються на всіх рівнях державного управління
та впливають на поведінку громадян та їх груп.
Питання проведення консультацій регулюються
Методологією залучення громадськості до під
готовки урядових документів. Перша версія
Методології була випробувана у рамках пілотного
проекту для обговорення трьох документів – Націо
нального плану щодо боротьби з тероризмом,
законопроекту щодо нагляду за фінансовим ринком та законопроекту щодо перепису населення,
житлових будинків та житлових приміщень. Пілотний проект засвідчив, що громадське обговорення
стратегічних законодавчих документів, наприклад
національних планів, є неефективним, тому щодо
таких документів краще проводити консультації з
конкретними експертами. Фінальна версія Методології була схвалена урядом Республіки Чехія у
2009 році як рекомендаційний документ.
Методологія пропонує форми, процедури і технології консультацій з громадськістю, вибір яких
здійснює орган влади. Зокрема, закладено 4 рівня
консультацій (залучення) громадськості (значення
зростає знизу догори):
• партнерство (робочі групи);
• консультування (громадські збори, громад-
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ські ради, конференції, Інтернет-форуми);
коментування (опитування за допомогою
анкет, телефонні інтерв’ю);
• інформування (дошки оголошень та електронні табло на приміщеннях органів
влади, інформаційні телефонні лінії, пресконференції, прес-релізи, публікації та брошури, листівки і плакати, громадські слухання, веб-сайт та ін.).
З метою спрощення для органів влади процесу залучення громадських об’єднань, Міністерство внутрішніх справ Республіки Чехія створило
на своєму сайті базу даних, в якій такі об’єднання
можуть самостійно зареєструватись для того, щоб
у подальшому брати участь в обговоренні проектів
урядових документів.
•

УГОРСЬКА РЕСПУБЛІКА
Питання проведення консультацій з громадськістю в Угорській республіці регулюється Зако
ном „Про участь громадськості у розвитку
законодавства”, що був прийнятий у листопаді
2010 року.
Законом, зокрема, передбачено розміщення
на сайті міністерств орієнтовного плану законо
проектних робіт, в якому зазначаються назви
проектів нормативно-правових актів, надаються
короткі описи змісту актів, орієнтовні дати опублікування проектів для обговорення.
На громадське обговорення виносяться
п роекти законів, урядових та міністерських
рішень. Крім того, за рішенням міністра на обговорення може бути винесено концепцію проекту
законодавчого акта. У той же час консультації з
громадськістю не проводяться стосовно проектів актів щодо державної допомоги, державного
бюджету та його виконання, щодо фінансової підтримки, що надходить від ЄС та з інших міжнародних джерел, створення організацій та інституцій,
а також проектів міжнародних договорів. Крім
того, консультації з громадськістю не проводяться
з питань, обговорення яких може поставити під
загрозу національну безпеку, у тому числі фінансову, міжнародну, екологічну, а також спадщину
Угорської Республіки.
Основними формами проведення консультацій
з громадськістю відповідно до Закону є: загальна
консультація та пряма консультація (стратегічне
партнерство).
Процедура загальної консультації передба
чає: оприлюднення проекту акта та його короткого опису на веб-сайті міністерства, отримання
протягом 10 днів пропозицій та зауважень, їх розгляд та оприлюднення звіту про їх врахування або
неврахування з обґрунтуванням причин.
Процедура прямої консультації передбачає
підписання угоди про партнерство з організаціями,
інтересів яких стосується проект рішення
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Україна і світ
(неурядові організації, релігійні, професійні спілки,
наукові організації, вищі навчальні заклади), для
надання їм можливості більш тісно співпрацювати
з міністерством у процесі розроблення проекту
акта.

проекту повинна бути доступною для громадськості не пізніше, ніж відповідний
урядовий комітет винесе рішення про звернення до уряду з пропозицією схвалити проект акта.

РЕСПУБЛІКА СЕРБІЯ
Питання проведення консультацій з громадськістю в Республіці Сербія визначаються Регла
ментом уряду.
Цей документ передбачає наступну процедуру
консультацій в процесі підготовки проектів законів:
1. При підготовці проекту закону, який суттєво змінює процедури регулювання певного питання або якщо питання становить
особл ивий інтерес для громадськості,
м іністерство, що ініціює законодавчі пропозиції, зобов’язано провести публічні слухання.
2. Програма публічних слухань визначається
одним з урядових комітетів (відповідно до
компетенції) за пропозицією ініціатора законотворчої пропозиції.
Якщо ініціатор не провів публічні слухання, хоча й був зобов’язаний це зробити, відповідний урядовий комітет при
розгляді п роекту має самостійно розробити програму таких публічних слухань та
зобов’язати ініціатора законотворчої пропозиції провести слухання на основі розроб
леної програми.
3. Якщо проведення публічних слухань не є
обов’язковим, інформація щодо законо

РУМУНІЯ
У Румунії органи влади організовують взаємодію з громадськістю відповідно до Закону „Про
вільний доступ до інформації, що становить
інтерес для громадськості”. Один із розділів
Закону визначає процедури участі громадськості
у процесі розробки нормативних актів.
Законом передбачено, що в ході розробки нормативних актів органи влади Румунії повинні розміщувати інформацію про проекти таких актів на
власних Інтернет-сайтах або інформаційних стендах, розташованих в місцях загального доступу,
а також у засобах масової інформації. Крім того,
відповідна інформація може надаватися на запити
громадян та інститутів громадянського суспільства.
Зауваження та пропозиції щодо проектів нормативних актів, винесених на громадське обговорення, приймаються впродовж 10 днів з часу їх
оприлюднення.
Крім того, інститути громадянського суспільства можуть у письмової формі звертатися до органів державної влади з ініціативою щодо організації
громадського обговорення проектів нормативних
актів. 					
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КОНСУЛЬТАЦІЇ З ГРОМАДСЬКІСТЮ:
ЩО ВАЖЛИВО ПАМ’ЯТАТИ
ГРОМАДСЬКИМ РАДАМ

ргани виконавчої влади відповідно до
Регламенту Кабінету Міністрів повинні проводити консультації з громадськістю з суспільно важливих питань.
1. Розробник організовує громадське обговорення
проектів актів Кабінету Міністрів, що мають важливе
суспільне значення і стосуються прав та обов’язків
громадян, а також проектів, які передбачають надання пільг, переваг окремим суб’єктам господарювання,
делегування функцій, повноважень органів виконавчої
влади або органів місцевого самоврядування, зокрема, організаціям недержавної форми власності.
2. Громадське обговорення проектів актів Кабінету
Міністрів проводиться відповідно до законодавства.
Пункти 1, 2 § 42 Регламенту
Кабінету Міністрів України
(постанова Кабінету Міністрів
від 18.07.07 № 950)

Стандарти цієї роботи визначає Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики (далі –
Порядок), затверджений постановою Кабінету
Міністрів від 3 листопада 2010 р. № 996.
Крім того, існує низка нормативно-правових
актів, якими врегульовується механізм проведення консультацій з громадськістю з окремих
питань. Зокрема, це стосується проектів регуляторних актів та містобудівної документації, питань
використання ядерної енергії та радіаційної безпеки тощо. Список таких актів наведено наприкінці
цього матеріалу.
Також оприлюднення проектів рішень передбачено Законом України “Про доступ до публічної
інформації”. Відповідно до статті 15 цього Закону
розпорядники інформації повинні оприлюднювати
проекти рішень, що підлягають обговоренню, не
пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з
метою прийняття.
Громадська рада відповідно до Типового положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 3 листопада 2010 р. № 996, як консультативно-дорадчий орган є важливим учасником
консультацій з громадськістю.
Cеред основних завдань громадської ради в
чaстинi проведення консультацій з громадськістю:
створення умов для реалізації громадянами
конституційного права на участь в управлінні державними справами;

Вісник громадських рад • № 4, січень 2013

сприяння врахуванню громадської думки під
час формування та реалізації державної політики.
Враховуючи це, громадська рада:
1) готує та подає органу виконавчої влади, при
якому вона утворена, пропозиції до орієнтовного
плану проведення консультацій з громадськістю,
також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;
2) готує та подає органу пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;
3) подає органу обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативноправових актів з питань формування та реалізації
державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи органу;
4) здійснює громадський контроль за врахуванням органом пропозицій та зауважень громадськості;
5) збирає, узагальнює та подає органу інформацію про пропозиції громадських організацій щодо
вирішення питань, які мають важливе суспільне
значення.
Таким чином, громадські ради можуть бути не
лише учасниками консультацій, а й брaти активну
участь в їх організації, готуючи пропозиції щодо
вирішення питань, які мають важливе суспільне
значення, як самостійно, так і узагальнюючи пропозиції громадських організацій.
Планування консультацій з громадськістю
Починати участь у консультаціях варто ще на
етапі їх планування органами виконавчої влади,
зокрема під час складання річного орієнтовного
плану проведення консультацій з громадськістю.
Такий план складається з урахуванням основних
завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету
Міністрів України, планом законопроектних робіт та
іншими документами, а також результатів проведення
попередніх консультацій з громадськістю.
Пункт 6 Порядку

Пропозиції громадської ради дo плану мають
бути схвaлeнi на засіданні ради, яке краще провести у жовтні – листопаді. Передувати цьому
може збір пропозицій як від членів громадської
ради, так і від заінтересованих представників
громадськості за допомогою електронної пошти,
роботи в комітетах, комісіях ради.
Оскільки передбачено, що орієнтовні плани
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готуються за результатами проведення консультацій з громадськістю, громадській раді вaжливo:
• проконтролювати проведення органом
виконавчої влади таких консультацій;
• взяти участь у їх організації або проведенні.
Секретаріат Кабінету Міністрів рекомендував органам виконавчої влади готувати щорічні
о рієнтовні плани, вказуючи перелік питань або
проектів нормативно-правових актів, які пла
нується винести на обговорення, а також форми
та строки проведення консультацій. Тому членам
громадської ради, готуючи свої пропозиції, варто
також виходити з цих рекомендацій.
Під час підготовки пропозицій необхідно
пам’ятати, що консультації з громадськістю відповідно до Порядку проводяться у формі публічного
громадського обговорення та вивчення громадської думки.
Окрім проектів актів, обговорення потребують проблемні питання тієї чи іншої галузі, сфери,
території та шляхи їх вирішення.
В обов’язковому порядку проводяться консультації
з громадськістю у формі публічного громадського обговорення щодо:
- 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, 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.
Пункт 12 Порядку

Пропонуючи форму проведення консультацій
з громадськістю, доцільно виходити з важливості
питання, заінтересованих сторін, на які поширюватиметься дія рішення або яких стосується проб
лемне питання, а також наявних ресурсів. Крім
того, якщо питання або проект акта є складним, як
наприклад проекти державних або регіональних
програм, кодексів, законів, краще пропонувати
цілу низку заходів. Зокрема, громадська рада може
запропонувати органу виконавчої влади такий
порядок: спочатку проведення зустрічей з експертами, громадських слухань для вивчення проб
леми, окреслення основних шляхів її розв’язання,
напрацювання концепції проекту акта, опитування представників відповідних категорій населення, а потім для обговорення вже підготовленого проекту рішення проведення електронних,
письмових консультацій, круглих столів.
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Після затвердження орієнтовного плану орган
виконавчої влади повинен розмістити його на
офіційному веб-сайті. Крім того, посилання на
оприлюднені орієнтовні плани проведення консультацій з громадськістю міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської
та Севастопольської міських держадміністрацій
можна знайти у рубриці “Консультації з громадськістю” урядового веб-сайту “Громадянське суспільство і влада” (http://civic.kmu.gov.ua).
Для інформування більшого кола громадськості про орієнтовний план інститути громадянського суспільства, що входять до складу громадської ради, можуть розмістити його на своїх
веб-сайтах.
Необхідно зазначити, що згаданий план є лише
орієнтовним і можуть проводитися консультації,
не передбачені цим планом. Тому громадська
рада може звертатися до органу виконавчої
влади з пропозиціями про проведення таких консультацій.
Ініціювати проведення консультацій з громад
ськістю, не включених до орієнтовного плану, можуть
також громадські ради.
Абзац третій пункту 7 Порядку

Участь в організації та проведенні
консультацій з громадськістю
По-перше, члени громадської ради можуть
взяти на себе поширення інформації про початок
обговорення питання серед представників своїх
інститутів громадянського суспільства, а також
представників заінтересованих сторін тощо. Це
може бути і розсилка електронних повідомлень, і
розміщення інформації на сайтах цих організацій,
і особисте спілкування.
По-друге, громадська рада може подати органу
виконавчої влади пропозиції щодо уточнення
переліку соціальних груп населення та заінтересованих сторін, які важливо залучити до проведення
консультацій з громадськістю.
Крім того, громадська рада після узгодження
органом виконавчої влади списків може взяти
на себе запрошення учасників. Також завжди
потрібна допомога в реєстрації учасників заходів,
наданні роздаткових матеріалів.
Під час проведення консультацій з громадськістю орган виконавчої влади згідно з пунктом 8
Порядку зобов’язаний надавати громадській раді
проекти відповідних нормативно-правових актів
та інформаційно-аналітичні матеріали до них.
Якщо цього не було зроблено, громадська рада
має право звернутися до органу виконавчої влади
з відповідним нагадуванням.
Готуючи пропозиції до проектів нормативноправових актів, необхідно звернути увагу на якість

Вісник громадських рад • № 4, січень 2013

Дізнатися більше
таких пропозицій. Це мають бути не просто критичні зауваження, а конкретні пропозиції щодо
шляхів вирішення проблемних питань, редакції
проектів нормативно-правових актів.
Наприклад, для зручності роботи з пропози
ціями можна подавати їх за такою формою:
№
з/п

Положення
проекту
нормативноправового акта

Пропонована
редакція проекту
нормативноправового акта

Обґрун
тування

Для ефективної роботи над пропозиціями
варто під час їх підготовки налагодити взаємодію
з структурним підрозділом, що відповідає в органі
виконавчої влади за розроблення проекту.
Варто не забувати, що громадська рада має
право самостійно проводити конференції, засідання за круглим столом та інші заходи, запрошуючи до участі в них представників як органів
виконавчої влади, так і інститутів громадянського
суспільства, експертів, науковців. За результатами
таких заходів громадська рада узагальнює пропозиції та подає їх органу виконавчої влади.
Контроль за врахуванням органом виконавчої
влади пропозицій та зауважень громадськості
За результатами публічного громадського обговорення орган виконавчої влади повинен підготувати звіт, в якому, зокрема, має міститися інформація про врахування отриманих пропозицій та
зауважень з обов’язковим обґрунтуванням прий
нятого рішення та причин неврахування пропозицій та зауважень.
За результатами публічного громадського обговорення органи виконавчої влади готують звіт, в якому
зазначається:
- найменування органу виконавчої влади, який проводив обговорення;
- зміст питання або назва проекту акта, що виносилися на обговорення;
- інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні;
- інформація про пропозиції, що надійшли до органу
виконавчої влади 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.
Абзаци другий-восьмий пункту 20 Порядку

Звіт оприлюднюється органом виконавчої
влади на своєму офіційному веб-сайті та в інший
прийнятний спосіб не пізніше, ніж через два тижні
після закінчення обговорення.
Оприлюднення такого звіту є можливістю для
громадської ради проконтролювати, наскільки
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враховано думку громадськості та обґрунтованість
її відхилення.
Перелік нормативно-правових актів,
якими передбачено проведення
консультацій з громадськістю
1. Закон України “Про використання ядерної
енергії та радіаційну безпеку”.
2. Закон України “Про доступ до публічної
інформації”.
3. Закон України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
5. Закон України “Про місцеве самоврядування”.
6. Закон України “Про поводження з радіоактивними відходами”.
7. Закон України “Про Порядок прийняття
рішень про розміщення, проектування, будівниц
тво ядерних установок і об’єктів, призначених
для поводження з радіоактивними відходами, які
мають загальнодержавне значення”.
9. Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності”.
10. Постанова Кабінету Міністрів України “Про
забезпечення участі громадськості у формуванні
та реалізації державної політики” від 3 листопада
2010 р. № 996.
11. Постанова Кабінету Міністрів України
“Про затвердження Порядку залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття
рішень, які можуть впливати на стан довкілля” від
29 червня 2011 р. № 771.
12. Постанова Кабінету Міністрів України “Про
затвердження Порядку проведення громадських
слухань з питань використання ядерної енергії та
радіаційної безпеки” від 18 липня 1998 р. № 1122.
13. Постанова Кабінету Міністрів України “Про
затвердження Порядку проведення громадських
слухань щодо врахування громадських інтересів
під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні” від 25 травня 2011 р.
№ 555.
14. Постанова Кабінету Міністрів України “Про
затвердження Порядку проведення громадського
обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права
власності, які за ними закріплені, об’єктам права
власності, які належать фізичним особам, імен
(псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій” від 24 жовтня
2012 р. № 989.
15. Постанова Кабінету Міністрів України “Про
затвердження Регламенту Кабінету Міністрів
України” від 18 липня 2007 р. № 950.		
Наталія Окша
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ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ
З ГРОМАДСЬКІСТЮ: ТВОРЧИЙ ПІДХІД
Громадські ради при органах виконавчої влади відповідно до Типового положення, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів від 3 листопада 2010 р. № 996, мають можливість брати участь в орга
нізації консультацій з громадськістю.
Саме громадські ради можуть зробити процес консультацій менш формальним та більш творчим
на відміну від органів виконавчої влади, які здебільшого використовують офіційні заходи.
Громадські ради є вільними у виборі способів проведення консультацій і можуть проводити неофі
ційні заходи для більш глибокого і менш формального обговорення проблемних питань державної та
регіональної політики.
Пропонуємо до вашої уваги приклади форматів таких заходів, що поширені у міжнародній практиці
та поступово запроваджуються в Україні.
Формат обговорення “Відкритий простір”
Формат “Відкритий простір” використовується
для організації неформального обговорення, якщо
проблема настільки складна, що потребує залучення
до дискусії значної кількості експертів, заінтересованих представників громадськості.
Такий формат підходить, наприклад, для визначення пріоритетних напрямків розвитку певної
сфери або галузі державної чи регіональної політики,
формулювання основних ідей, що зможуть пізніше
увійти до концептуальних документів (концепцій,
стратегій). При цьому обговорення є досить глибоким, а тому достатньо тривалим – може займати від
одного до трьох днів.
Основний принцип цього формату – зацікавленість учасників, свобода дій та самоорганізація.
Підготовка заходу
Готуючи обговорення у форматі “Відкритий простір”, важливо:
• сформулювати основну (“рамкову”) проблему,
що виноситиметься на обговорення. Проб
лема має бути актуальною (буквально “у всіх
на устах”) та не передбачати відомих заздалегідь шляхів розв’язання;
• визначити оптимальний перелік учасників.
Особливістю формату “Відкритий простір” є
те, що, чим більше різних за статусом, досвідом, знаннями учасників візьме участь у обговоренні, тим кращими будуть його результати
(буде можливість ознайомитися з великою
кількістю різних ідей). Важливий критерій,
що має застосовуватися, – зацікавленість та
небайдужість учасників до проблеми, винесеної на обговорення;
• визначити “групу підтримки” від організаторів
заходу, представники якої допомагатимуть
учасникам;
• обрати приміщення, яке відповідатиме формату заходу. Таке приміщення повинно бути
великим – достатнім для збору усіх учасників
одночасно, а також для організації кількох зон
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(окремих кімнат) для засідань робочих груп і
відпочинку.
В основному приміщенні, де збиратимуться усі
учасники, необхідно підготувати вільну стіну (дошку),
на яку учасники зможуть прикріплювати аркуші
паперу. Основні принципи і правила обговорення у
форматі “Відкритий простір” можуть бути виписані на
окремому великому плакаті.
Зони, в яких працюватимуть робочі групи, необхідно обладнати фліп-чартами, крім того, передбачити
наявність паперу формату А-4 для робочих записів
учасників, стікерів (клейких аркушів), маркерів.
Проведення заходу
На початку заходу модератор (бажано, авторитетний та незаангажований громадський діяч) коротко
знайомить учасників з метою обговорення, його
принципами та правилами.
Після цього учасники запрошуються до формування порядку денного заходу – визначення конкретних питань, щодо яких вестиметься дискусія в
рамках обговорення основної проблеми.
Процедуру формування порядку денного можна
організувати наступним чином. Учасники заходу розміщуються по колу, в центр якого зможе вийти кожен
бажаючий, щоб оголосити, яке питання він пропонує обговорити. Це питання записується на аркуші
паперу, що розміщується на стіні (дошці). Подібні
питання за згодою учасників можуть бути розглянуті
у рамках однієї робочої групи.
Після оголошення усіх питань учасники заходу
залишають записи (наклеюють стікери) на стіні
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Дізнатися більше
(дошці) щодо того, в якій робочій групі вони мають
бажання працювати. За допомогою організаторів
визначаються зони, де працюватимуть конкретні
робочі групи, та черговість їх роботи, про що розміщуються відповідні оголошення.
Після цього розпочинаються обговорення у рамках малих робочих груп, які тривають орієнтовно
1,5 години. Учасник, що запропонував певне питання
для обговорення, бере на себе відповідальність
за організацію дискусії у відповідній робочій групі.
Цей же учасник (модератор робочої групи) буде відповідальним за складання підсумкового звіту (протоколу) дискусії (форма цього документу надається
організаторами заходу). Після завершення роботи
групи її модератор розміщує звіт (протокол) на стіні
(дошці) для загального ознайомлення.

•

передбачити належне оформлення приміщення, в якому проводитиметься обговорення.
Столики “кафе” мають бути невеликими
(на 4–5 учасників обговорення, що складатимуть
міні-групу). Їх можна накрити білими штучними скатертинами (на яких можна залишати записи) або
яскравими скатертинами, на які покласти аркуш
паперу з фліп-чарту або білі паперові серветки для
записів. Також необхідно забезпечити наявність
необхідної кількості маркерів, кольорових стікерів
(клейких аркушів), паперу формату А-4 для робочих
записів учасників.

Під час “Відкритого простору” діє “правило двох ніг” –
кожен учасник у будь-який час може змінити робочу
групу або взяти перерву для роздумів у зоні відпочинку.

Завершує захід пленарне засідання, в якому
беруть участь усі учасники. Основні ідеї, пропозиції,
вироблені робочими групами, окреслює модератор
заходу, який пропонує учасникам коротко висловити
свою думку щодо отриманих результатів.
Результати обговорення, насамперед звіти (протоколи) робочих груп, будуть корисним ресурсом
для роботи громадської ради під час розроблення
пропозицій, що подаватимуться відповідному органу
виконавчої влади.
Формат обговорення “Всесвітнє кафе”
Формат “Всесвітнє кафе” дозволяє провести обговорення складних проблем у затишній атмосфері
кав’ярні, що сприяє вільному, креативному та продуктивному обміну думками.
Такий формат підходить для аналізу досвіду реалізації державної чи регіональної політики, обговорення проблемних питань та можливих кроків з їх
вирішення.
Підготовка заходу
Готуючи обговорення у форматі “Всесвітнє кафе”,
важливо:
• сформулювати влучну назву заходу, яка
відображатиме його характер (наприклад,
“Дискусійне (креативне тощо) кафе з обговорення…”);
• сформулювати взаємопов’язаний перелік питань (3–4) для обговорення основної
проблеми (порядок денний). Такі питання не
повинні передбачати однозначну відповідь
“так” чи “ні”;
• визначити оптимальний перелік учасників (до
30 осіб). При цьому варто запросити як представників громадської ради та громадських
об’єднань, так і відповідних спеціалістів органів виконавчої влади, що дозволить налагодити міжсекторальну комунікацію;
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На столики можна покласти спеціально розроблені
“меню” кафе (перелік питань, що обговорюватимуться,
особливості порядку проведення заходу) та пам’ятку
“етикету” (певні правила участі в обговоренні).
Для створення атмосфери кав’ярні можна використати такі елементи як вазочка з квітами, свічки
тощо.
Напої (кава, чай, соки, мінеральна вода) та легкі
страви (пиріжки, печиво, канапки) варто виставити
на окремому столику. Учасники заходу під час обговорення зможуть пригощатися самостійно, заби
раючи їжу чи напої на свої столики.
Проведення заходу
На початку заходу модератор повинен ознайомити учасників з порядком проведення заходу,
охарактеризувати основну проблему, винесену на
обговорення, та конкретні питання, що обговорюватимуться. Також він організовує розподіл учасників
на міні-групи. При цьому бажано, щоб кожна така
група мала змішаний склад – включала як представників громадськості, так і органів виконавчої влади.
Міні-групи необхідно розмістити за столиками,
визначивши “господаря” кожного столику, у разі
необхідності – секретаря, який фіксуватиме ідеї, що
виникатимуть в процесі обговорення.
“Господар” столику:
• постійно присутній за столиком;
• вітає кожну групу учасників обговорення;
• нагадує учасникам питання, винесене на обговорення, та основні правила обговорення;
• інформує нову групу учасників про основні ідеї,
висловлені попередньою групою;
• коротко висловлює власну думку з обговорюваного питання.
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Дізнатися більше
Обговорення відбувається у декілька етапів.
Кожен етап присвячується обговоренню одного
питання з порядку денного та триває орієнтовно
20–30 хвилин. Ідеї, пропозиції, зауваження з приводу
обговорюваного питання обов’язково фіксуються (на
скатертині, аркуші паперу з фліп-чарту, серветках,
додатковому папері формату А-4 тощо).
Після закінчення кожного етапу учасники змі
нюють столики, формуючи нові міні-групи. На
початку нового етапу обговорення учасники коротко
діляться ідеями, виробленими за попередніми столиками. Таким чином поступово за кожним столиком
“переплітатимуться” усі основні ідеї учасників заходу.
Після завершення обговорення усіх запланованих питань відбувається презентація напрацювань
столиків їх “господарями”. Також можуть відбутися
дебати між столиками.
Наприкінці заходу модератор організовує
загальне обговорення його результатів, під час якого
важливо виокремити та зафіксувати основні пропозиції, які буде внесено на подальший розгляд громадської ради.
Формат обговорення “Ринок ідей”
Формат “Ринок ідей” передбачає поєднання обговорення у міні-групах з колективною оцінкою та відбором кращих пропозицій.
Він буде корисним для проведення громадського
обговорення з метою пошуку ефективних шляхів
вирішення проблемного питання у певній сфері або
галузі державної політики.
Цей формат може використовуватися і самостійно, і як доповнення до інших форматів (наприклад, “продаж” ідей може стати заключним етапом
обговорення у форматі “Всесвітнє кафе”).
Підготовка заходу
Готуючи обговорення у форматі “Ринок ідей”, важливо:
• чітко сформулювати винесене на обговорення
проблемне питання, яке не повинно передбачати занадто вузьке коло варіантів вирішення;
• визначити оптимальний перелік учасників
(як правило, від 30 до 100 осіб). Варто запросити як представників громадської ради та
громадських об’єднань, так і відповідних спеціалістів органів виконавчої влади, що дозволить налагодити міжсекторальну комунікацію;
• обрати приміщення, яке дозволить збирати
усіх учасників одночасно та організувати
роботу декількох міні-груп (вони можуть працювати як за окремими столами, так і в окремих кімнатах).
У приміщенні, де збиратимуться усі учасники,
необхідно підготувати спеціальну велику дошку для
записів або стіну, на яку можна буде прикріплювати
аркуші паперу з фліп-чарту.
Для роботи міні-груп необхідно передбачити
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наявність фліп-чартів, паперу формату А-4 для робочих записів учасників, маркерів.
Крім того, кожному учаснику необхідно буде
видати спеціальні стікери (клейкі папірці) для голосування (орієнтовно 10–20 штук).
Проведення заходу
На початку модератор повинен ознайомити учасників з порядком проведення заходу, охарактеризувати основну проблему, винесену на обговорення,
роз’яснити правила роботи у міні-групах.
Також необхідно організувати розподіл учасників на міні-групи. При цьому бажано, щоб кожна така
група мала змішаний склад – включала як представників громадськості, так і органів виконавчої влади.
У рамках роботи міні-груп (до 1 год.) відбувається
формулювання конкретних пропозицій (ідей) щодо
вирішення проблемного питання, винесеного на
обговорення.
Результати роботи кожної міні-групи (перелік
пропозицій) представляються усім учасникам обговорення шляхом письмового оформлення на спеціальній дошці або на аркуші з фліп-чарту, що прикріплюється на стіні. Крім того, відбувається коротка
презентація групових напрацювань. Таким чином
міні-групи “виносять на продаж” свої ідеї.

Після цього відбувається процес “купівлі” ідей або
голосування, що здійснюється за допомогою стікерів (клейких аркушів). Кожен учасник може проголосувати за конкретну пропозицію (ідею) міні-групи,
наклеївши біля неї стікер або декілька, якщо вважає
пропозицію дуже ефективною.
Після підрахунку стікерів та визначення пропозицій (ідей), які набрали найбільшу кількість голосів,
може відбутися колективне обговорення основних
аргументів на їх підтримку.
Результати обговорення у форматі “Ринок ідей”
будуть корисними для громадських рад як відображення пропозицій, що найбільше підтримуються
заінтересованою громадськістю.
Тетяна Андрійчук,
Михайло Шевченко
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ПУНКТИ ДОСТУПУ ГРОМАДЯН

до інформації органів державної влади у бібліотеках України
(Мережа ПДГ)
ПДГ Бучацької центральної районної
бібліотеки, Тернопільська область

П

ункти доступу громадян (ПДГ) – це
інформаційні центри у бібліотеках
України, де громадяни мають можливість отримати інформацію про діяльність
органів державної влади, у т. ч. з електрон
них джерел, та дізнатись, яким чином можна
долучитись до процесу прийняття державних рішень. Бібліотекарі, підготовлені на
спеціальних тренінгах, можуть також проводити навчання щодо доступу громадськості
до інформації органів державної влади для
читачів (користувачів) бібліотек, представників громадських організацій регіону та
місцевої влади.

Мережа ПДГ започаткована Українською бібліотечною асоціацією (УБА) у червні 2009 року в межах
гранту Програми сприяння Парламенту України ІІ (ПСП ІІ) за підтримки Агентства США з міжнародного
розвитку (USAID). Діяльність Мережі ПДГ координується УБА у партнерстві з ПСП II.

Мережа ПДГ охоплює
всі регіони України.

Станом
на грудень 2012 року
пункти доступу громадян
діють у 749 бібліотеках України.

Зверніть увагу! Між Секретаріатом Кабінету Міністрів, ПСП ІІ та УБА досягнуто домовленість про можливість налагодження співпраці між громадськими радами при органах виконавчої влади та бібліотеками Мережі ПДГ для організації участі громадян у формуванні державної політики та проведення відповідних заходів (зустрічей з громадянами, семінарів, консультацій, публічних дискусій та ін.).
Cписок бібліотек Мережі ПДГ, а також контактну та іншу інформацію про діяльність Мережі, яка
постійно оновлюється, ви знайдете на веб-сайті ПСП II (pdp.org.ua/caps) у розділі “Мережа пунктів
доступу громадян (ПДГ) до інформації органів державної влади”. Доступ до цього ресурсу є також через
урядовий сайт “Громадянське суспільство і влада” (civic.kmu.gov.ua).
Щодо питань співпраці з бібліотеками-учасницями Мережі ПДГ звертайтеся, будь ласка, до Української бібліотечної асоціації: (044) 239-74-87, веб-сайт: uba.org.ua або безпосередньо до бібліотек Мережі
ПДГ вашого регіону.
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Дізнатися більше: Мережа ПДГ

БІБЛІОТЕКИ МЕРЕЖІ ПДГ
РАДО ЗАПРОШУЮТЬ ДО СПІВПРАЦІ!
го
тровсько

. Ос
ОУНБ ім. М
ї
о
к
ь
ц
и
н
ь
ел

ПДГ Хм

ПДГ Миколаївської ОУНБ

ПДГ Первомайської центральної районної
бібліотеки, Миколаївська область

ім. О. Гмирьова

ени Пчілки

ПДГ Волинської ОУНБ ім. Ол

Л. Кропивницького
ПДГ Центральної бібліотеки ім. М.
ЦБС для дорослих м. Миколаєва
Інформаційний бюлетень “Вісник громадських рад” є інформаційно-презентаційним виданням,
що готується Департаментом інформації та комунікацій з громадськістю
Секретаріату Кабінету Міністрів України.
e-mail: gromrada@kmu.gov.ua, сайт: http://civic.kmu.gov.ua.
Розповсюджується безкоштовно.
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