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ВСТУП (НАУКОВА ПРОБЛЕМА,
СТУПІНЬ ЇЇ ВИВЧЕНОСТІ,

АКТУАЛЬНІСТЬ ТІЄЇ ЧАСТИНИ
ПРОБЛЕМИ, ЯКІЙ ПРИСВЯЧЕНА

СТАТТЯ)
Як відомо, участь громадян в уп�

равлінні державними справами, яка
включає і їх участь у державному уп�
равлінні, є конституційним правом
громадян, установленим і гарантова�
ним статтею 38 Основного Закону. Ме�
ханізми ж реалізації цього права унор�
мовуються чинним законодавством
України. При цьому в Україні, як і в
більшості держав Європи, громадяни
часто реалізують право на участь в уп�
равлінні державними справами колек�
тивно — через інститути громадянсь�
кого суспільства, шляхом участі в гро�
мадських радах при виконавчих орга�
нах державної влади тощо.

Діяльність громадських рад при
органах виконавчої влади нині зали�
шається однією із пріоритетних ор�
ганізаційно�правових форм участі
громадян, громадськості та інститутів
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громадянського суспільства в уп�
равлінні державними справами в Ук�
раїні. Разом із тим, потенціал участі
громадськості в державному управ�
лінні з різних причин залишається до�
нині нереалізованим.

Зокрема, перешкодою для діяль�
ності громадських рад при органах ви�
конавчої влади України є неефек�
тивність відповідних нормативно�пра�
вових механізмів забезпечення орган�
ізації та функціонування цих рад. Од�
ночасно із цим, можна стверджувати
й про відсутність державно�управлі�
нських концепцій, спроможних стати
теоретико�методологічним підгрунт�
тям як для удосконалення чинного за�
конодавства у відповідній сфері, так і
для оптимізації функціонування гро�
мадських рад з метою задоволення за�
конних прав громадян на участь у дер�
жавному управлінні.

Разом із тим, формуванню відпов�
ідної концепції має передувати вияв�
лення найбільш актуальних проблем
нормативно�правового та інституцій�

ного забезпечення ефективної діяль�
ності громадських рад при органах ви�
конавчої влади в Україні, а також об�
грунтування стратегії державного уп�
равління щодо удосконалення право�
вого статусу цих рад. Натомість від�
повідні проблеми до сьогодні не стали
предметом самостійних наукових
досліджень.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вивчення проблем, пов'язаних з
ідентифікацією механізмів участі гро�
мадян і громадськості в державному
управлінні, нині знаходять своє відоб�
раження в роботах Н.Т. Гончарук,
В.П. Горбатенка, Н.К. Дніпренко,
І.О. Кресіної, В.С. Куйбіди, О.В. Пет�
ришин, В.О. Скворця, О.В. Скрипню�
ка, О.Г. Чувардинського і ін. Але дос�
лідження проблем удосконалення ме�
ханізмів участі громадськості в уп�
равлінні державними справами через
громадські ради не отримали нині сво�
го комплексного висвітлення.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ

ПРОБЛЕМИ
Переважна більшість існуючих

нині досліджень розглядають діяль�
ність громадських рад при органах ви�
конавчої влади як складову більш ши�
рокої проблеми, пов'язаної з участю
громадян в управлінні державними
справами в контексті публічного адм�
іністрування в Україні [1, с. 341]. Це не
суперечить істині, хоча й не спросто�
вує необхідність вивчення питань нор�
мативно�правового забезпечення
організації та діяльності громадських
рад при органах виконавчої влади,
шляхів і способів всебічного залучен�
ня громадськості, зокрема інститутів
громадянського суспільства, при їх
формуванні, методів взаємодії та взає�
мовпливу громадських рад із органа�
ми, при яких вони утворені, гаранту�
вання реалізації громадськими радами
своїх функцій і повноважень тощо.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ (МЕТА І
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ)
Мета статті полягає у виявленні

сутності та змісту діяльності гро�
мадських рад при органах виконавчої
влади як важливої організаційної
складової механізму участі громадсь�
кості в державному управління, основ�
них шляхів і напрямів удосконалення
їх правового статусу.

РЕЗУЛЬТАТИ (СИСТЕМА
ДОВЕДЕНЬ ЗАПРОПОНОВАНОЇ

ГІПОТЕЗИ, ОБГРУНТОВУЮТЬСЯ
НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ)

Громадянське суспільство та рі�
вень його інтеграції з державою та її
органами на сьогодні є одним із най�
важливіших показників щодо здо�
бутків тієї чи іншої держави у соці�
альній сфері. Очевидно, що в XXI ст.
перспективність держав вимірюється
не лише рівнем їх економічного чи
фінансового розвитку, а й гармонійн�
істю розвитку громадянського сусп�
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ільства та його інститутів, їх впливом
на розвиток держави та ефективністю
громадського контролю за інститута�
ми держави. При цьому необхідно ус�
відомлювати дифузійність взаємозв'�
язків сучасного громадянського сусп�
ільства та правової держави і пошук
нових конструктивних форм їх діяль�
ності в інтересах людини і громадяни�
на.

У цьому сенсі слід погодитися з
віце�президентом НАПрНУ О.В. Пет�
ришиним, який, виступаючи свого часу
на міжнародній конференції "Грома�
дянське суспільство в Україні: пробле�
ми забезпечення правотворчої діяль�
ності", відзначав, що "громадянське
суспільство й держава, в її інституці�
ональному розумінні, є двома не�
від'ємними складовими частинами од�
ного явища — сучасного соціуму, що
в реальності не можуть існувати одна
без одної. Що ж стосується висновку
про виключну "позитивність" грома�
дянського суспільства та "негатив�
ність" державної влади, то він слушно
оцінюється дослідниками не лише як
неконструктивний, а і як своєрідне
змістовне спотворення концепції
співвідношення цих споріднених
явищ" [3, с. 15].

Безперечно, взаємодія громадян�
ського суспільства та правової держа�
ви відбуваються не довільно, а в пев�
них легітимних формах, встановлених
чи санкціонованих у чинному законо�
давстві, а також через визначені меха�
нізми. У науці державного управління
сформувалися різні теоретико�мето�
дологічні підходи до детермінації ка�
тегорії "механізм". При цьому для ме�
ханізму участі громадськості в дер�
жавному управлінні характерним, як
на нашу думку, є органічне поєднання
нормативно�правового та державно�
управлінського, або ж організаційно�
го (інституційного) механізмів.

Узагальнюючи, можна стверджу�
вати, що механізми участі громадсь�
кості в державному управлінні — це
система нормативно�правових та дер�
жавно�управлінських механізмів, які
відповідно до Конституції та законів
України цілеспрямовано забезпечу�
ють легітимні умови і засоби реальної
участі соціально активних громадян в
управлінні державними справами, зок�
рема, через їх залучення до державно�
го управління. Відповідні механізми
мають дихотомічний зв'язок між со�
бою.

Так, нормативно�правові меха�
нізми участі громадськості в держав�
ному управлінні є сукупністю норма�
тивно�правових актів, які закріплю�
ють право громадян на участь в уп�
равлінні державними справами,
включно з участю в державному уп�
равлінні та визначають процедурно�
процесуальні механізми впливу гро�
мадськості на державне управління
тощо. Натомість державно�управ�
лінські механізми є системою суб'єк�
тів, уповноважених забезпечувати
реалізацію впливу громадськості на
державне управління та акцептувати
такий вплив, забезпечувати зворотній

зв'язок між суб'єктами державного
управління та громадськістю, доводя�
чи до відома останньої результати
втілення її пропозицій, рішень і т. д.
При цьому первинним слід вважати
саме нормативно�правову складову
механізму участі громадськості на
державне управління, оскільки у су�
часній правовій державі, на відміну
від управлінської практики минулого
чи позаминулого століття, відповід�
ний вплив громадськості повинен
мати легітимний характер.

Форми участі громадськості в уп�
равлінні державними справами, у тому
числі й у державному управлінні, на
сьогодні визначено низкою норматив�
но�правових актів, котрі перебувають
між собою в усталених юридичних
зв'язках ієрархічного характеру. Тоб�
то нормативно�правова складова ме�
ханізму участі громадськості в дер�
жавному управлінні є системою Кон�
ституції та законів України, указів
Президента України, постанов та
розпоряджень Кабінету Міністрів Ук�
раїни, інших взаємопов'язаних між
собою доктринально�правовими,
предметними, функціональними й
іншими юридичними зв'язками норма�
тивно�правових актів, які закріплюють
право громадян на участь в управлінні
державними справами, включно з уча�
стю в державному управлінні; визна�
чають правовий статус інститутів гро�
мадянського суспільства, зокрема в
частині їх правосуб'єктності щодо
участі в державному управлінні; виз�
начають процедурно�процесуальні
механізми взаємодії громадянського
суспільства, правової держави і впли�
ву громадськості на державне управ�
ління тощо і тим самим створюють
правове підгрунття для існування та
дієвості державно�управлінських,
організаційних механізмів забезпечен�
ня участі громадськості в державному
управлінні.

Відзначимо, що, окрім Конституції
та законів України, правових актів
Президента України, важливою лан�
кою нормативно�правового механізму
забезпечення участі громадськості в
державному управлінні є правові акти
уряду — постанови і розпорядження
Кабінету Міністрів України. Це, зок�
рема, постанови Кабінету Міністрів
України від 26 лютого 1993 року № 140
"Про затвердження положення про
порядок легалізації об'єднань грома�
дян"; від 4 січня 2002 року № 3 "Про
Порядок оприлюднення у мережі
Інтернет інформації про діяльність
органів виконавчої влади"; від 29 сер�
пня 2002 року № 1302 "Про заходи
щодо подальшого забезпечення від�
критості у діяльності органів виконав�
чої влади"; від 24 лютого 2003 року №
208 "Про заходи щодо створення елек�
тронної інформаційної системи "Елек�
тронний Уряд""; від 18 липня 2007 року
№ 933 "Про проведення Всеукраї�
нського конкурсу "Приязна адмініст�
рація""; від 5 листопада 2008 року №
976 "Про затвердження Порядку
сприяння проведенню громадської ек�
спертизи діяльності органів виконав�

чої влади"; від 26 листопада 2009 року
№ 1302 "Про додаткові заходи щодо
забезпечення участі громадськості у
формуванні та реалізації державної
політики"; від 6 січня 2010 року № 10
"Про затвердження Порядку залучен�
ня громадян до формування та реалі�
зації державної політики" та інші.

З останніх нормопроектних ініціа�
тив Кабінету Міністрів України щодо
удосконалення механізму участі гро�
мадськості в управлінні державними
справами, зокрема, участі в державно�
му управлінні, слід відзначити проект
постанови Кабінету Міністрів Украї�
ни "Про заходи щодо забезпечення
участі громадськості у формуванні та
реалізації державної політики", роз�
роблений у квітні�травні 2010 року та
розміщений на офіційному сайті
Мін'юсту для громадського обгово�
рення [4]. Він має змінити собою по�
станову Кабінету Міністрів України
від 26 листопада 2009 року № 1302
"Про додаткові заходи щодо забезпе�
чення участі громадськості у форму�
ванні та реалізації державної політи�
ки", положення котрої, зокрема в ча�
стині формування громадських рад
при органах виконавчої влади не знай�
шли підтримки у переважної більшості
громадськості, оскільки вони фактич�
но унеможливлюють процедуру фор�
мування зазначених рад.

Метою проекту згаданої постано�
ви Кабінету Міністрів України є виз�
начення основних вимог до організації
та проведення органами виконавчої
влади консультацій із громадськістю з
питань формування та реалізації дер�
жавної політики та впровадження де�
мократичного порядку формування
громадських рад при центральних і
місцевих органах виконавчої влади.
Відповідні вимоги сформульовані в
"Порядку проведення консультацій із
громадськістю з питань формування
та реалізації державної політики" та
"Загальному положенні про громадсь�
ку раду при міністерстві, іншому цен�
тральному органі виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки
Крим, обласній, Київській та Севасто�
польській міській, районній, районній
у мм. Києві та Севастополі державній
адміністрації".

На наше переконання, зазначений
проект постанови уряду суттєво удос�
коналює правовий і організаційно�уп�
равлінський статус громадських рад
при органах виконавчої влади по�
рівняно як з постановою Кабінету
Міністрів України від 26 листопада
2009 року № 1302 "Про додаткові за�
ходи щодо забезпечення участі гро�
мадськості у формуванні та реалізації
державної політики", котра була роз�
роблена напередодні президентської
виборчої кампанії минулого року та
прийнята, на жаль, без участі гро�
мадськості, інститутів громадянсько�
го суспільства та відповідних органів
виконавчої влади, так і з попередньою
постановою Кабінету Міністрів Украї�
ни від 15 жовтня 2004 року № 1378
"Деякі питання щодо забезпечення
участі громадськості у формуванні та
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реалізації державної політики", яка
втратили чинність внаслідок прийнят�
тя постанови Уряду України № 1302,
але використовувалася розробниками
проекту постанови Кабінету Міністрів
України "Про заходи щодо забезпе�
чення участі громадськості у форму�
ванні та реалізації державної політи�
ки" в 2010 році. Зокрема, прогресив�
ною новацією останнього вбачається
спроба унормувати в "Загальному по�
ложенні про громадську раду при
міністерстві, іншому центральному
органі виконавчої влади, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, об�
ласній, Київській та Севастопольській
міській, районній, районній у мм. Києві
та Севастополі державній адмініст�
рації" (далі — Положенні) механізм
виборності та змінності складу гро�
мадських рад при органах виконавчої
влади, що має на меті ротацію інсти�
тутів громадянського суспільства,
представлених у цих радах, і активіза�
цію їх статутної діяльності як об'єк�
тивну підставу для забезпечення сво�
го представництва при тій чи іншій
громадській раді.

Положення визначає, що громад�
ська рада при міністерстві, іншому
центральному органі виконавчої вла�
ди, Раді міністрів Автономної Респуб�
ліки Крим, обласній, Київській та Се�
вастопольській міській, районній, рай�
онній у мм. Києві та Севастополі дер�
жавній адміністрації є постійно дію�
чим колегіальним виборним консуль�
тативно�дорадчим органом, що діє з
метою забезпечення участі громадян і
їх об'єднань в управлінні державними
справами, здійснення громадського
контролю за діяльністю органів вико�
навчої влади, налагодження ефектив�
ної взаємодії таких органів з гро�
мадськістю, врахування громадської
думки під час формування та реалі�
зації державної політики [4]. Таке виз�
начення громадської ради фактично
визначає сутність, зміст і спрямуван�
ня цієї організаційної форми участі
громадськості в державному управлі�
ння.

Окрім того, Положення не зво�
дить представництво громадської
ради винятково до репрезентації гро�
мадських організацій, оскільки ті є
хоча і важливими, але не єдиними
інститутами громадянського сус�
пільстві. Так, пунктом 6 Положення
встановлюється, що до складу гро�
мадської ради при міністерстві, ін�
шому центральному органі виконав�
чої влади, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласній, Київській
та Севастопольській міській, рай�
онній, районній у мм. Києві та Севас�
тополі державній адміністрації мо�
жуть бути обрані представники гро�
мадських, релігійних і благодійних
організацій, професійних і творчих
спілок, асоціацій, організацій робото�
давців, недержавних засобів масової
інформації та інших непідприємниць�
ких товариств, легалізованих відпо�
відно до законодавства України, які
є інститутами громадянського сус�
пільства.

Не дивлячись на комплексний ха�
рактер визначення категорії громадсь�
ких рад, автори Положення конкрети�
зували їх основні завдання, віднісши
до таких:

1) створення умов для реалізації
громадянами конституційного права
на участь в управлінні державними
справами;

2) здійснення громадського конт�
ролю за діяльністю центральних і
місцевих органів виконавчої влади;

3) сприяння врахуванню централь�
ними і місцевими органами виконавчої
влади громадської думки під час фор�
мування та реалізації державної полі�
тики (пункт 3).

Окрім того, Положенням чітко
визначаються права громадської ради
(готує і подає органу виконавчої вла�
ди, при якому вона утворена, пропо�
зиції щодо проведення консультацій з
громадськістю, бере участь в їх орган�
ізації; подає органу виконавчої влади,
при якому вона утворена, обов'язкові
для розгляду пропозиції щодо підго�
товки проектів нормативно�правових
актів з питань формування та реалі�
зації державної політики у відповідній
сфері, удосконалення роботи органу
виконавчої влади; проводить від�
повідно до чинного законодавства
громадську експертизу та громадську
антикорупційну експертизу; здійснює
відповідно до чинного законодавства
громадський контроль за станом вра�
хування органом виконавчої влади,
при якому вона утворена, пропозицій
та зауважень громадськості, а також
дотримання органом виконавчої вла�
ди нормативно�правових актів, спря�
мованих на запобігання та протидію
корупції; досліджує громадську дум�
ку щодо ефективності запобігання та
протидії корупційним проявам в орга�
нах виконавчої влади та проводить за�
ходи щодо інформування населення з
питань запобігання та протидії ко�
рупції; інформує громадськість про
свою діяльність, прийняті рішення та
стан їх виконання), що сприяє чітко�
му визначенню їх правосуб'єктності.

Разом із тим, Положення містить і
окремі дискусійні питання. До прикла�
ду, пункт 7 Положення встановлює, що
склад громадської ради формується на
установчих зборах шляхом виборів
членів громадської ради з представників
інститутів громадянського суспільства,
які добровільно заявили про бажання
взяти участь у роботі громадської ради,
а вже в пункті 8 цього ж положення виз�
начається, що вибори нового складу
громадської ради проводяться у визна�
ченому установчими зборами порядку
шляхом рейтингового голосування за
кандидатури, внесені інститутами гро�
мадянського суспільства. Тим самим,
установчі збори обмежені щодо поряд�
ку утворення громадської ради т.з. "рей�
тинговим голосуванням" за делеговані
від інститутів громадянського суспіль�
ства кандидатури. Натомість застосу�
вання будь�якої відомої моделі рей�
тингового голосування може призве�
сти до різнотлумачень результатів го�
лосування.

Зберігає свою суперечливість і
термін повноважності громадської
ради — 2 роки (пункт 7 Постанови).
На нашу думку, оптимальним можна
вважати принаймні 3—4 річний
термін діяльності відповідної ради,
але за умови чіткого встановлення
механізму припинення громадської
ради у разі її бездіяльності, зокрема
неспроможності регулярно збирати�
ся.

ВИСНОВКИ (НАУКОВА
НОВИЗНА, ТЕОРЕТИЧНА І
ПРАКТИЧНА ЗНАЧУЩІСТЬ

РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ,
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ

РОЗРОБОК З ЦІЄЇ ТЕМИ)
Узагальнюючи, можна зробити

висновок, що удосконалення законо�
давства про громадські ради при
органах виконавчої влади має по�
єднуватися й із належним теоретико�
методологічним забезпеченням як
відповідної правотворчої діяльності,
так і діяльності громадських рад. У
цьому сенсі можна передбачити по�
требу в активізації відповідних дос�
ліджень у сфері державного управл�
іння, правознавства, соціології та
інших наук з метою напрацювання,
розроблення методичних матеріалів
щодо взаємодії громадських рад з
органами, при яких вони створюють�
ся, та між собою, а також щодо пред�
ставлення інтересів громадськості у
відповідних радах та запровадження
громадського контролю за діяльні�
стю самих громадських рад. Перс�
пективи подальших наукових розві�
док полягають у подальшому дослі�
дженні шляхів удосконалення нор�
мативно�правового та управлінсько�
го механізму участі громадськості в
державному управлінні, зокрема че�
рез громадські ради при органах ви�
конавчої влади.
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