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Основні нормативно-правові акти: 
 
Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 
«Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації 
державної політики»: 
 
- Типове положення про громадську раду при міністерстві, іншому 
центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, 
районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації; 
 
- Порядок проведення консультацій з громадськістю з питань 
формування та реалізації державної політики. 
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Формування ініціативної групи з підготовки 
та проведення установчих зборів  

 

Ініціативна група формується: 
 органом виконавчої влади, якщо при ньому не було 
утворено громадської ради; 
 громадською радою, утвореною при органі виконавчої 
влади, не менш ніж за 60 днів до закінчення строку її 
повноважень. 
Повноваження громадської ради розпочинаються з дня 
набуття чинності рішенням органу виконавчої влади про 
затвердження її складу. 
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Формування ініціативної групи з підготовки та 
проведення установчих зборів 

 Склад ініціативної групи: 
  орган виконавчої влади (громадська рада) може оголосити 

акредитацію інститутів громадянського суспільства до складу 
ініціативної групи, оприлюднивши відповідну інформацію на веб-
сайті органу виконавчої влади та в інший прийнятний спосіб; 

  від органу виконавчої влади до складу ініціативної групи бажано 
включити представників підрозділу, що відповідає за налагодження 
зв’язків з громадськістю, та юридичного підрозділу. 

     Очолити ініціативну групу може як представник органу виконавчої 
влади, так і інституту громадянського суспільства. 

 Склад ініціативної групи затверджується наказом (розпорядженням) 
органу виконавчої влади. 
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Робота ініціативної групи з підготовки та 
проведення установчих зборів  

 Ініціативна група: 
 визначає дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів 

та готує відповідне інформаційне повідомлення; 
 розробляє порядок подання заяв для участі в установчих зборах, 

форми заяви та інших документів, що мають до неї додаватися; 
 визначає відповідальну особу за збір та реєстрацію документів; 
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Робота ініціативної групи з підготовки та 
проведення установчих зборів  

 проводить аналіз документів, отриманих від інститутів громадянського 
суспільства, на предмет відповідності вимогам, визначеним Типовим 
положенням про громадські ради; 

 визначає інститути громадянського суспільства, документи яких не 
відповідають вимогам Типового положення, та завчасно поінформувати 
їх про недопущення до зборів з обґрунтуванням причин (це можна 
зробити за допомогою веб-сайту органу виконавчої влади або 
надіславши відповідні листи); 

 складає список учасників установчих зборів та готує бюлетень для 
рейтингового голосування; 

 готує порядок проведення установчих зборів. 
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Оприлюднення інформації про підготовку 
установчих зборів 

 Орган виконавчої влади зобов’язаний оприлюднити на 
своєму веб-сайті та в інший прийнятний спосіб: 

 відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, 
електронну адресу, номер телефону відповідальної особи; 

 дату, час та місце проведення установчих зборів; 
 список учасників установчих зборів (бажано з інформацією 

про діяльність інститутів громадянського суспільства та 
біографічної довідки делегованого представника); 

 порядок проведення установчих зборів; 
 протокол установчих зборів, відомості про склад громадської 

ради. 
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Підготовка установчих зборів 

 Орган виконавчої влади, ініціативна група можуть 
проводити активну інформаційну діяльність з метою 
залучення до складу громадської ради авторитетних 
та досвідчених представників інститутів 
громадянського суспільства. 

 
 Варто звернути увагу, що Типове положення не містить 

обмежень щодо території, на якій здійснюють діяльність 
інститути громадянського суспільства. 
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Основні напрями взаємодії структурних 
підрозділів з питань взаємодії з громадськістю з 

громадськими радами 

 інформування громадської ради про діяльність 
відповідного органу виконавчої влади; 

  залучення до вироблення рішень; 
  реагування на зауваження та пропозиції щодо 

діяльності органу виконавчої влади; 
 консультування з проблемних питань у діяльності 

громадської ради; 
  методична допомога. 
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Механізми участі громадських рад при органах 
виконавчої влади у формуванні та реалізації 

державної політики 
участь в організації та проведенні органом виконавчої влади 
консультацій з громадськістю;  
розгляд питань, що стосуються діяльності органу виконавчої влади; 
 проведення громадської експертизи діяльності органу виконавчої 
влади; 
 проведення антикорупційної громадської експертизи проектів 
нормативно-правових актів; 
 організація та проведення публічних заходів для обговорення 
актуальних питань розвитку адміністративно-територіальної одиниці; 
 здійснення громадського контролю за врахуванням органом 
виконавчої влади пропозицій громадськості. 
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Загальні засади щодо забезпечення органом 
виконавчої влади взаємодії  

з громадською радою 
голова громадської ради включається до складу колегії органу виконавчої 
влади; 
з громадською радою взаємодіють всі підрозділи органу виконавчої 
влади. Структурний підрозділ, відповідальний за налагодження взаємодії з 
громадськістю, координує цю роботу; 
визначається конкретний працівник підрозділу, відповідального за 
взаємодію з громадськістю, що здійснює комунікацію з громадською 
радою; 
 орган виконавчої влади забезпечує громадську раду приміщенням для 
проведення її засідань та засобами зв'язку, надає членам ради право 
доступу в установленому порядку до приміщень органу; 
принаймні двічі на рік доцільно проводити зустріч керівника органу 
виконавчої влади з громадською радою. 
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Під час підготовки річного орієнтовного плану проведення 
консультацій з громадськістю орган виконавчої влади: 

 інформує громадську раду (безпосередньо або електронною 
поштою) про підготовку орієнтовного плану проведення консультацій 
з громадськістю та можливість надати до нього відповідні 
пропозиції; 
 розглядає пропозиції громадської ради під час підготовки 
орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю; 
  повідомляє громадській раді про результати врахування поданих 
нею пропозицій до орієнтовного плану проведення консультацій з 
громадськістю; 
 розглядає пропозиції громадської ради щодо проведення 
консультацій з громадськістю, не передбачених орієнтовним планом, 
інформує громадську раду про результати розгляду. 

 

Взаємодія з громадською радою з питань планування 
органом виконавчої влади консультацій з громадськістю  
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Участь громадської ради в організації 
консультацій з громадськістю 

Орган виконавчої влади: 
 надає громадській раді проекти нормативно-правових актів, що 
потребують обговорення, та інформаційно-аналітичні матеріали до 
них (п. 8 Порядку проведення консультацій з громадськістю з 
питань формування та реалізації державної політики); 
 запрошує представників громадської ради взяти участь у рамках 
консультацій з громадськістю; 
 забезпечує розгляд пропозицій громадської ради. 
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Участь громадської ради в організації 
консультацій з громадськістю 

 Крім того, орган виконавчої влади може залучити громадську 
раду до: 

 поширення  інформації про початок обговорення серед інститутів 
громадянського суспільства, заінтересованих сторін; 

 підготовки пропозицій щодо уточнення переліку соціальних груп 
населення та заінтересованих сторін, яких варто залучити до  
проведення консультацій з громадськістю; 

 запрошення учасників публічного заходу; 
 підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів; 
 збору та узагальнення пропозицій громадськості, їх аналізу та 

підготовки пропозицій щодо шляхів врахування. 
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Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер та 
враховуються у діяльності органу виконавчої влади. 

Рішення органу виконавчої влади за результатами розгляду 
пропозицій громадської ради повинно не пізніше ніж у 
десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку 
доводитися до відома членів громадської ради шляхом його 
оприлюднення на офіційному веб-сайті органу та в інший 
прийнятний спосіб. 

Інформація про прийняте рішення має містити відомості про 
врахування пропозицій громадської ради або причини їх 
відхилення.  

 

Розгляд рішень громадської ради  
органом виконавчої влади 
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Орган виконавчої влади надає громадській раді 
сприяння у проведенні громадської експертизи 
відповідно до Порядку, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р.  
№ 976. 
 
 
  
 
 

Проведення громадською радою  
громадської експертизи діяльності органу 

виконавчої влади 
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Проведення громадською радою 
антикорупційної громадської експертизи 

проектів нормативно-правових актів 
Проведення громадської антикорупційної експертизи стосується 

проектів нормативно-правових актів (стаття 15 Закону України “Про 
засади запобігання і протидії корупції”). 

Порядок проведення антикорупційної громадської експертизи 
Законом не визначено, водночас громадською радою може 
використовуватися Методологія проведення антикорупційної 
експертизи проектів нормативно-правових актів, затверджена 
наказом Мін'юсту  від 23 червня 2010 року № 1380/5. 

У разі проведення громадської антикорупційної експертизи 
розробник надає проект акта з необхідними матеріалами, повідомляє 
про строки завершення його підготовки. Пропозиції, що надійшли в 
результаті проведення такої експертизи, розробник розглядає під час 
опрацювання проекту (§ 42 Регламенту Кабінету Міністрів України). 

17 



Інформаційне супроводження органом 
виконавчої влади роботи громадської ради 

 Орган виконавчої влади створює та постійно супроводжує на 
своєму офіційному веб-сайті окрему рубрику “Громадська 
рада”, в якій обов'язково розміщується інформація про: 

 установчі документи громадської ради; 
 склад громадської ради; 
 керівний склад громадської ради; 
 плани роботи громадської ради; 
 звіти про роботу громадської ради; 
 протоколи засідань громадської ради; 
 прийняті громадською радою рішення; 
  новини громадської ради; 
 контактні дані громадської ради. 
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Рада голів громадських рад  
при органах виконавчої влади 

 Утворена відповідно до постанови Кабінету Міністрів  
від 20 червня 2012 року № 658  “Про утворення Ради голів 
громадських рад при органах виконавчої влади”. 

 Голова Ради – заступник Керівника Секретаріату Кабінету 
Міністрів Юрій Анатолійович Авксентьєв. 

 Члени Ради: голови громадських рад при міністерствах, інших 
центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів 
Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та 
Севастопольській міських державних адміністраціях. 
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Рада голів громадських рад  
при органах виконавчої влади 

 Основні завдання Ради: 
 сприяння координації роботи громадських рад при органах 

виконавчої влади; 
 проведення аналізу взаємодії органів виконавчої влади з 

громадськістю, рівня забезпечення відкритості та прозорості їх 
діяльності; 

 підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства з питань 
відкритості та прозорості діяльності органів виконавчої влади; 

 сприяння проведенню громадської експертизи проектів актів 
законодавства, необхідних для реалізації Кабінетом Міністрів 
України своїх повноважень. 

E-mail секретаріату Ради: gromrada@kmu.gov.ua 
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Урядовий сайт “Громадянське суспільство і влада” 
для громадських рад  

• Скрин-шот з 
рубрики 
“Громадські ради” 
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Інформаційний бюлетень 
 “Вісник громадських рад” 

 
  
 

 

 
Бюлетень надсилається 
Секретаріатом Кабінету 
Міністрів органам виконавчої 
влади для надання 
громадським радам. 
 
Громадські ради можуть 
надавати матеріали до 
рубрик: 
 “Знайомтесь, громадська 
рада” 
 “Моя думка”  
E-mail: 
gromrada@kmu.gov.ua 
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У разі необхідності отримання додаткових 

консультацій щодо взаємодії  з громадською радою 
звертайтесь до Департаменту  

інформації та комунікацій з громадськістю 
Секретаріату  Кабінету Міністрів 

за тел.: (044) 256-62-28 
( головний спеціаліст  

Леонтьєва Анна Анатоліївна) 
 

E-mail: leonteva@kmu.gov.ua 
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