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Бюлетень USAID РАДА: квітень 2016 р. 

USAID РАДА провела конституційно-

регламентний семінар для парламе-

нтських інтернів 

Чтв, 21/04/2016 - 16:30 

 

Програма USAID РАДА провела се-
мінар для учасників Програми парла-
ментського стажування. Навчання, що 

мало на меті ознайомити слухачів з 
практикою розробки регламентних 
документів Верховної Ради України, 
зосередилося на трьох питаннях: 
(і) інституціоналізація коаліції та опо-
зиції парламенту, (іі) внесення змін до 
Конституції та (ііі) особисте голосуван-
ня і зміни в системі голосування, за-
пропоновані рекомендаціями Місії з 
оцінки потреб Європейського Парла-
менту. 

Семінар провели три експерти 
USAID РАДА – народні депутати мину-
лих скликань: Володимир Крижанівсь-
кий, Еліна Шишкіна та Борис Беспалий. 

Понад 20 інтернів працювали в 
трьох групах – по одній на кожне зі 
згаданих питань, які включали ряд 
конкретних запитань. Відповіді на 
запитання потім були представлені 
аудиторії та обговорені. 

У своїх відгуках про семінар, інтерни 
висловлювали задоволення навчан-
ням і робили пропозиції стосовно 
організації наступних семінарів. 

Програму стажування у Верховній 
Раді України та центральних органах 
виконавчої влади було започатковано 
в 1995 р. за спільної ініціативи Асоціа-
ції колишніх конгресменів США і Вер-
ховної Ради України. З 2009 року про-
граму адмініструє Ліга інтернів, з 
2014 р. – за підтримки USAID РАДА. З 
1995 р. випускниками програми стали 
близько півтори тисячі інтернів. 
Відео: https://youtu.be/aWW8qwcgxwo 

Народні депутати взяли участь у круг-

лому столі з питань поводження з 

відходами у "модельному окрузі" 

Пон, 18/04/2016 - 13:30 

 

Дискусія щодо поводження з побу-
товими відходами відбулася в Черні-

Учасники конференції USAID РАДА / ПРООН: Реформа парламенту в Україні 

мусить тривати 

Птн, 15/04/2016 - 20:15 

 

Відкриваючи Парламентсько-громадську конференцію "Створюємо ефективний, підз-
вітний, відповідальний парламент" у свій прший повний робочий день на посаді Голови 
Верховної Ради, Андрій Парубійзапевнив, що внутрішню реформу парламенту буде 
продовжено. 

Конференція було організована в Києві Програмою USAID РАДА у співпраці з Програ-
мою розвитку ООН як платформа для залучення громадянського суспільства, ЗМІ та 
експертної спільноти до реформування ВР. Участь у заході взяли понад 170 осіб, у тому 
числі представники громадських організацій з багатьох міст України, народні депутати, 
представники міжнародних організацій, програм і проектів, науковці, медійники. 

З вступними промовами також виступили Джордж Кент, тимчасово виконуючий обо-
в'язки заступника Голови Місії, Посольство США в Україні, Ніл Вокер, координатор сис-
теми ООН в Україні та Постійний представник ПРООН в Україні, Марцін Валєцкій, керів-
ник відділу демократизації Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини, 
і Віктор Лях, Президент Фонду Східна Європа. Після вступних промов головні доповіді 
зробили колишній Президент Європейського Парламенту Пет Кокс і Голова Делегації ЄП 
до Парламентського комітету асоціації ЄС-Україна Андрей Пленкович. Їхні доповіді були 
присвячені рекомендаціям, що містяться в "Доповіді та Дорожній карті щодо внутріш-
ньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України", під-
готовлених Місією з оцінки потреб ЄП, а також ролі ЄП в забезпеченні інституційної 
реформи ВР. 

Конференція також включала три панельні дискусії: (i) "Парламентська етика та якість 
парламентаризму", (ii) "Громадяни і Верховна Рада України: сьогодні і завтра. Шлях 
реформи" і (iii) "Парламентський контроль та контроль за парламентом". 

Більше на сайті USAID РАДА: http://radaprogram.org/radanews/uchasnyky-konferenciyi-
usaid-rada-proon-reforma-parlamentu-v-ukrayini-musyt-tryvaty 

У випуску: 

 Учасники конференції USAID РАДА 
/ ПРООН: Реформа парламенту в 
Україні мусить тривати 

 Колишній Президент ЄП зустрівся 
з Молодіжним парламентом 
України 

 Україні потрібні молоді реформа-
тори для нестандартної відповіді 
на виклики – розпочав роботу 
другий Молодіжний парламент 

 IPTAC: чи є політична воля продо-
вжити внутрішню реформу ВР? 

Програма USAID РАДА: 
Відповідальність, підзвітність, демокра-
тичне парламентське представництво 
Вул. Михайла Грушевського 34а, офіс 46, 
Київ, Україна, 01010 
+380 (44) 2538290 
office@radaprogram.org 
www.radaprogram.org 

https://youtu.be/aWW8qwcgxwo
http://radaprogram.org/en/sites/default/files/radanews-images/160421_workshop_for_interns.jpg
http://radaprogram.org/en/sites/default/files/radanews-images/160418_chernihiv_waste_management_round_table.jpg
http://radaprogram.org/sites/default/files/files/ep_nam_pat_cox-institutional_capacity-building_of_vr_ukr.pdf
http://radaprogram.org/sites/default/files/files/ep_nam_pat_cox-institutional_capacity-building_of_vr_ukr.pdf
http://radaprogram.org/radanews/uchasnyky-konferenciyi-usaid-rada-proon-reforma-parlamentu-v-ukrayini-musyt-tryvaty
http://radaprogram.org/radanews/uchasnyky-konferenciyi-usaid-rada-proon-reforma-parlamentu-v-ukrayini-musyt-tryvaty
mailto:office@radaprogram.org
http://www.radaprogram.org/
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гові, який є округом народного депу-
тата Олександра Черненка за проек-
том "Модельний округ" Програми 
USAID РАДА. Захід було організовано 
під егідою Чернігівської облдержадмі-
ністрації, очолюваної Валерієм Кулі-
чем, за підтримки ернігівського місь-
кого голови Владислава Атрошенка та 
Прогрми USAID РАДА. Активну участь у 
дискусії взяли народні депутати Олек-
сандр Черненко, Іван Крулько, Юрій 
Чижмарь та Анна Романова. 

Головною метою круглого столу 
"Вирішення проблеми поводження з 
побутовими відходами в Україні. Регі-
ональний аспект" було зібрати разом 
місцеву владу, законодавців і грома-
дянське суспільство для обговорення 
трьох законопроектів, спрямованих на 
покращення ситуації з поводженням з 
відходами в Україні (№№ 3198-1, 
3199-1, 3200-1). 

Дискусія також торкнулася відповід-
них проблем в області та шляхів їх 
вирішення. Керівництво міста й облас-
ті обіцяло зробити практичні кроки 
для розв'язання таких проблем, як 
переповнення полігону відходів, нее-

фективне збирання відходів, їхнє неле-
гальне скидання. 

Програма USAID РАДА здійснила он-
лайн-трансляцію круглого столу. 
Відео: https://youtu.be/WiBlAaPvBtU 

Програма USAID РАДА провела занят-

тя з помічниками народних депутатів 

з ґендерних питань 

Суб, 16/04/2016 - 18:15 

 

Експерт з ґендерних питань USAID 
РАДА Олена Суслова провела заняття 
для помічників-консультантів народ-
них депутатів, які входять до парламе-
нтського міжфракційного об’єднання 
"Рівні можливості". Навчання прохо-
дило 15-16 квітня у селі Пухівка Київ-
ської області й мало на меті підвищен-
ня рівня знань з питань ґендерної 
політики у світлі розробки змін 

до Закону "Про забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чолові-
ків", зокрема стосовно кадрової полі-
тики. 

Як зауважила пані Суслова, такі за-
няття покращують законотворчий 
процес. "Якісний та ефективний ґен-
дерний аналіз вимагає залучення всіх 
учасників законодавчого процесу, і 
саме тому підвищення обізнаності та 
спроможності помічників народних 
депутатів, і жінок, і чоловіків, є важли-
вим кроком до отримання бажаних 
результатів," наголосила експерт. 

Учасники заходу також розробили 
пропозиції щодо плану дій міжфрак-
ційного об'єднання. 

Навчання було проведене за ініціа-
тиви народного депутата Ірини Русло-
вої, голови підкомітету з питань ґен-
дерної рівності та недискримінації 
Комітету Верховної Ради з питань прав 
людини, національних меншин і між-
національних відносин, яка є членом 
об'єднання. 

Програма РАДА підтримала презен-

тацію Асоціації місцевого самовряду-

вання "Прибужжя" 

Пон, 11/04/2016 - 22:30 

 

Асоціація місцевого самоврядуван-
ня "Прибужжя" була презентована у 
Володимирі-Волинському, Волинська 
область, за підтримки Програми USAID 
РАДА в рамках її проекту "Модельний 
округ" за ініціативи народного депута-
та Ігоря Гузя. 

Понад 100 сільських, селищних і мі-
ських голів та інших лідерів громад з 
регіону Волинської області уздовж 
річки Західний Буг взяли участь у захо-
ді, розпочатому його ініціатором. Пан 
Гузь розповів про ідею створення 
асоціації, її цілі та завдання. 

Програма USAID РАДА презентувала 
інструментарій місцевого економічно-
го розвитку та надала матеріали, які 
включали посібник з підготовки прое-
ктів, довідник міжнародних проектів і 
програм, що реалізуються в Україні у 
сфері децентралізації та регіональної 
політики, і довідник донорських та 
інвестиційних ресурсів для регіональ-
ного розвитку. 

Доповідачі з Польщі поділилися 
польським досвідом місцевого й регі-
онального розвитку, інформували про 
можливості, якими може скористатися 
Україна. 

Колишній Президент ЄП зустрівся з Молодіжним парламентом України 

Чтв, 14/04/2016 - 19:15 

 

Екс-Президент Європейського Парламенту Пет Кокс зустрівся з учасника-
ми Молодіжного парламенту другого скликання – "Ліги молодих парламентарів" – пер-
шим пунктом порядку денного свого візиту до Києва. 

Наголошуючи на значенні, яке він надає цій зустрічі, пан Кокс сказав: "Коли люди мого 
віку розмовляють з людьми вашого віку, зазвичай вони кажуть, наскільки важливими ви 
є для майбутнього суспільства країни. Але у випадку України, навіть якщо ці слова ризи-
кують прозвучати стандартно, я справді маю на увазі, що для мене ця зустріч є дуже 
важливою". 

У 2015-2016 роках пан Кокс очолював Місію ЄП з оцінки потреб українського парла-
менту, яка підготувала "Доповідь та Дорожню карту щодо внутрішньої реформи та під-
вищення інституційної спроможності Верховної Ради України", які були презентовані в 
Брюсселі 29 лютого під час Українського тижня в ЄП, а згодом схвалені Верховною Ра-
дою. 
Молодіжний парламент – триденний захід, організований Програмою USAID РАДА 
та Лігою інтернів, під час якого відібрані на конкурсних засада активні молоді люди 
моделюють законодавчий процес і процес прийняття рішень з питань політики у Верхо-
вній Раді України. Ця діяльність має на меті підвищити політичну й законодавчу культуру 
української молоді, а також посилити залучення молодих українців до законодавчого 
процесу. 

Відео: https://youtu.be/W8y8_SIxnJE 

https://youtu.be/WiBlAaPvBtU
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/2866-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/2866-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/2866-15
http://radaprogram.org/en/sites/default/files/radanews-images/160415-16_gender_training.jpg
http://radaprogram.org/en/sites/default/files/radanews-images/160411_volodymyr-volynsky.jpg
http://radaprogram.org/radanews/ukrayini-potribni-molodi-reformatory-dlya-nestandartnoyi-vidpovidi-na-vyklyky-rozpochav
http://radaprogram.org/sites/default/files/files/ep_nam_pat_cox-institutional_capacity-building_of_vr_ukr.pdf
http://radaprogram.org/sites/default/files/files/ep_nam_pat_cox-institutional_capacity-building_of_vr_ukr.pdf
http://www.interns.org.ua/
https://youtu.be/W8y8_SIxnJE
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Працюючи в групах, учасники заходу 
визначили питання, до вирішення яких 
має звернутися як асоціація, так і укра-
їнська законодавча влада – причому 
останні слугували зворотним зв'язком 
для депутата. 

Під час заходу також відбулося під-
писання Меморандуму про наміри 
між Асоціацією місцевого самовряду-
вання "Прибужжя" та Спілкою ґмін 
Любельшчизни (Związek Gmin Lubel-
?zczyzny). 

Проект "Модельний округ" має на 
меті покращити комунікацію та взає-
модію між парламентарями та вибор-
цями, а також сприяти застосуванню 
засобів електронної демократії в пар-
ламентській роботі. 
Більше на сайті USAID РАДА: 
http://radaprogram.org/radanews/prog
rama-rada-pidtrymala-prezentaciyu-
asociaciyi-miscevogo-
samovryaduvannya-prybuzhzhya 

Програма USAID РАДА підтримала 

проведення виїзного засідання 

комітету ВР у Львові 

Чтв, 07/04/2016 - 17:15 

 

Комітет з питань державного будів-
ництва, регіональної політики та міс-
цевого самоврядування Верховної 
Ради України за підтримки Програми 
USAID РАДА провів виїзне засідання у 
Львові, під час якого було розглянути 
кілька законопроектів та інші питання. 

Комітет одноголосно підтримав і ре-
комендував Верховній Раді ухвалити в 
першому читанні два проекти законів 
№ 4091, у якому йдеться про вибори 
старост, і № 4110, який уточнює поря-

док набуття повноважень сільськими, 
селищними, міськими головами. Розг-
ляд законопроекту № 4165, який пе-
редбачає ліквідацію районних рад 
там, де територія району збігається з 
територією об'єднаної громади, після 
обговорення було відкладено для 
проведення подальших консультацій. 

Комітет також заслухав інформацію 
від державних органів влади щодо 
доцільності призначення чи непризна-
чення чергових місцевих виборів в 
окремих районах Донецької та Луган-
ської областей. 

Участь у засіданні взяли заступник 
Голови ВР Оксана Сироїд, Голова 
Львівської обласної ради Олександр 
Ганущин, Голова Львівської обласної 
ради Олег Синютка, Львівський місь-
кий Голова Андрій Садовий та спеціа-
льний радник Уряду України з питань 
децентралізації Даніель Попеску з 
Ради Європи, а також президент Фон-
ду Східна Європа Віктор Лях і директор 
USAID РАДА Ігор Когут. 

Програма USAID РАДА організува-
ла онлайн-трансляцію засідання. 
Відео: https://youtu.be/c2rMlAF-ebk 

USAID РАДА і Центр комерційного 

права навчали помічників нардепів 

застосуванню М-тесту 

Чтв, 07/04/2016 - 17:15 

 

Програма USAID РАДА і Центр коме-
рційного права провели заняття для 
помічників народних депутатів з ана-
лізу законопроектів із застосування М-
тесту – обчислення витрат малого 
бізнесу на виконання державного 
регулювання. 
Головна мета М-тесту – полегшити 
тягар регуляторних витрат малих підп-
риємств через прийняття ефективних 
законодавчих положень. Обов'язкове 
застосування М-тесту є частиною Уго-
ди про асоціацію між Україною та ЄС. 

 

СТИСЛО 

20 квітня, Бровари, Київська обл. – 
Комісія з питань приватизації провела 
виїзне засідання: Спеціальна контрольна 
комісія Верховної Ради України з питань 
приватизації провела виїзне засідання в 
одному "модельних округів" Програми 
USAID РАДА – народного депутата Павла 
Різаненка. У засіданні взяла участь група 
законодавців, які обговорили повернен-
ня до державної власності одного з 
місцевих об'єктів. 

Україні потрібні молоді реформатори для нестандартної відповіді на виклики 

– розпочав роботу другий Молодіжний парламент 

Чтв, 14/04/2016 - 12:00 

 

Україні "потрібен новий процес прийняття рішень і залучення громадян, і їй потрібні 
молоді ентузіасти-реформатори … які дадуть відповідь на ці виклики нестандартними 
рішеннями", – сказав виконуючий обов'язки директора Місії USAID Джон Пеннелл, 
звертаючись до Молодіжного парламенту України під час інаугурації його другого скли-
кання. 

П'ятдесят чотири молоді представники з усіх регіонів України включно з Кримом зіб-
ралися в Києві на Молодіжний парламент – другий такий триденний захід, організова-
ний Програмою USAID РАДА та Лігою інтернів. "Молоді парламентарі" моделюватимуть 
законодавчий процес і процес прийняття рішень з питань політики у Верховній Раді 
України. Вони також підготують рекомендації щодо відкритості місцевих рад у контексті 
електронного врядування, які будуть передані до відповідного парламентського коміте-
ту. 

Ці 54 молоді активісти, які називають себе "Лігою молодих парламентарів, були виб-
рані на конкурсних засадах з-посеред 181 заявки на участь у Молодіжному парламенті-
2016. 

З вітальними словами до учасників також звернулися президент Фонду Східна Європа 
Віктор Лях, директор Програми USAID РАДА Ігор Когут, колишній інтерн і народний 
депутат Валерій Карпунцов і виконавчий директор Ліги інтернів Марія Савіна. Після 
цього молоді парламентарі прийняли присягу та заспівали Гімн України. 

Діяльність Програми USAID РАДА щодо Молодіжного парламенту має на меті підви-
щити політичну й законодавчу культуру української молоді, а також посилити залучення 
молодих українців до законодавчого процесу. 

Відео: https://youtu.be/CprsBkJk6ec 

http://radaprogram.org/radanews/programa-rada-pidtrymala-prezentaciyu-asociaciyi-miscevogo-samovryaduvannya-prybuzhzhya
http://radaprogram.org/radanews/programa-rada-pidtrymala-prezentaciyu-asociaciyi-miscevogo-samovryaduvannya-prybuzhzhya
http://radaprogram.org/radanews/programa-rada-pidtrymala-prezentaciyu-asociaciyi-miscevogo-samovryaduvannya-prybuzhzhya
http://radaprogram.org/radanews/programa-rada-pidtrymala-prezentaciyu-asociaciyi-miscevogo-samovryaduvannya-prybuzhzhya
https://youtu.be/4IBdyGu_6zo
https://youtu.be/c2rMlAF-ebk
http://radaprogram.org/en/sites/default/files/radanews-images/comm.png
http://radaprogram.org/en/sites/default/files/radanews-images/m-test.jpg
http://www.interns.org.ua/
https://youtu.be/CprsBkJk6ec
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Мета програми USAID РАДА – сприя-
ти становленню відповідального, 
підзвітного і демократичного пред-
ставницького органу – Парламенту 
України – шляхом: 

 сприяння народним депутатам 
України в їх зусиллях із налаго-
дження ефективної системи 
співпраці з виборцями і підви-
щення якості виконання їх пред-
ставницьких повноважень; 

 сприяння поширенню ініціатив 
громадянської освіти і монітори-
нгу діяльності як Верховної Ради 
України, так і народних депутатів 
України, з метою покращення їх 
підзвітності виборцям; 

 сприяння становленню незалеж-
ної законодавчої гілки влади у 
системі органів державної влади 
України шляхом підвищення 
ефективності чинних парламент-
ських процедур. 

Програму впроваджує Фонд Східна 
Європа у партнерстві з Громадянсь-
кою мережею ОПОРА, Інтерньюз-
Україна та Лабораторією законодав-
чих ініціатив. 

 

СТИСЛО 

13-14 квітня, Київ. – Журналісти з Хар-
ківської та Луганської областей побува-
ли на прес-турі за проектом USAID РАДА 
"Модельний округ": 25 журналістів із 
Харківської та Луганської областей взяли 
участь у прес-турі Верховною Радою 
разом з народними депутатами Оленою 
Сотник і Світланою Заліщук – учасницями 
проекту "Модельний округ" Програми 
USAID РАДА. Група відвідала пленарне 
засідання ВР, Школу парламентської 
журналістики та засідання парламентсь-
ких комітетів. 

1 квітня, Київ. – Координатор USAID 
RADA модерував панель на Конференції 
IRI з демократичного врядування: Ігор 
Парасюк, координатор Програми USAID 
РАДА, був модератором панелі з муні-
ципального економічного розвитку під 
час другої щорічної Конференції Міжна-
родного республіканського інституту (IRI) 
з демократичного врядування. Конфере-
нція відбувалася 31 березня – 1 квітня за 
підтримки канадського департаменту 
зовнішніх справ (Global Affairs Canada). 
За інформацією IRI, у заході взали участь 
понад 100 міських голів і депутатів міс-
цевих рад з усієї України. Дискусії зосе-
реджувалися здебільшого на стані демо-
кратичного врядування в Україні за 
результатами муніципального соціологі-
чного дослідження IRI. На відкритті 
конференції виступив Посол Канади 
Роман Ващук, а на закритті – Посол США 
Джеффрі Пайєтт. 

 

IPTAC: чи є політична воля продовжити внутрішню реформу ВР? 

Срд, 30/03/2016 - 17:00 

 

Програма USAID РАДА провела березневу Координаційну зустріч представників проек-
тів міжнародної технічної допомоги (IPTAC) на тему "Парламентська реформа: політична 
воля і стратегія впровадження". 

Запрошеними доповідачами на заході були Тимур Таштанов, місцевий координатор 
програми Європейського Парламенту з підвищення інституційної спроможності Верхов-
ної Ради, і Володимир Бондаренко, заступник керівника Апарату ВР. Участь у зустрічі 
взяли близько 40 представників міжнародних організацій-донорів і проектів, громадян-
ського суспільства. 

Відкриваючи засідання, директор USAID РАДА Ігор Когут нагадав про "Український ти-
ждень", який проходив у Європарламенті 29 лютого – 2 березня 2016 р. Під час цього 
тижня відбулася презентація "Доповіді та Дорожньої карти щодо внутрішньої реформи 
та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України", підготовленої Місі-
єю з оцінки потреб ЄП під проводом колишнього Президента ЄП Пета Кокса. 

Як розповів пан Когут, за майже місяць, що минув відтоді, Програма USAID РАДА рете-
льно проаналізувала Дорожню карту, "подивилася на всі підводні камені та течії," що 
можуть трапитися на шляху її реалізації. Він також відзначив відданість керівництва 
Апарату ВР справі реформування українського парламенту і повідомив, що в найближчі 
дні буде спільно "відпрацьовано стратегію імплементації" рекомендацій, що містяться у 
документі місії ЄП. 

То чи є політична воля продовжувати реформу? Відповідаючи на це запитання керів-
ника USAID РАДА, пан Бондаренко згадав повернення української делегації з Брюсселя, 
першу погоджувальну раду після Українського тижня. "Ми принаймні почали діалог між 
собою – не тільки фракції колишньої коаліції, але й некоаліціянти, Опозиційний блок, 
інші групи", – зазначив він. На його думку, існує загальне усвідомлення необхідності 
змін, і "всі хочуть бути причетними до реформи". 

Інше питання, на яке хотіла отримати відповідь аудиторія: чи можлива зміна пріорите-
тів у реформуванні Верховної Ради у разі можливої зміни вищого керівництва, чи не 
вплине це на саму інституційну реформу? 

"Це не реформа пана Гройсмана, не реалізація якогось його амбітного проекту із са-
моствердження як Голови Верховної Ради, – відповів керівник Апарату ВР. – Це, власне, 
реформа, спільна з Європейським Парламентом. І це певні зобов'язання, взяті на себе 
Верховною Радою". 

Координатор програми ЄП на це запитання відповів так: "Змінити пріоритети немож-
ливо. Можливо – відмовитися від реформи взагалі". Але, маючи під рекомендаціями 
Місії підписи всіх політичних лідерів України, Президента ЄП Мартіна Шульца, нашим 
політикам буде дуже важко відмовитися від неї, зауважив пан Таштанов. 

Більше на сайті USAID РАДА: http://radaprogram.org/radanews/iptac-chy-ye-politychna-
volya-prodovzhyty-vnutrishnyu-reformu-vr 
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