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Громадські ради лишаються досить ефективним механізмом впливу громад-
ськості на роботу державних органів влади. Через громадські ради, грома-
дяни та інститути громадянського суспільства, мають можливість ініціювати 
розв’язання суспільно значущих проблем у сферах, віднесених до компе-
тенції органу влади. Тому ефективна діяльність громадських рад при орга-
нах влади дозволить підвищити їх роль як постійно діючих посередників між 
владою і громадськістю.

На початковому етапі у 2010 році метою створення і діяльності громадських 
рад було:

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

• здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої 
влади;

• налагодження ефективної взаємодії органів влади з громадськістю;
• врахування громадської думки під час формування та реалізації держав-

ної політики. 

Однак за роки свого існування, інститут громадських рад інституціоналізу-
вався та досягнув набагато більших можливостей у своїй роботі. Не в останню 
чергу, це стало можливим завдяки змінам антикорупційного законодавства, 
яке почало еволюціонувати після Революції Гідності у 2014 році. 

Станом на сьогодні, громадські ради виконують більш ширші функції, зокре-
ма:
1. представницьку (представляє інтереси громадян та інститутів громадян-

ського суспільства з питань формування та реалізації політики); 
2. експертну (здійснює експертну перевірку проектів нормативно-правових 

актів з питань формування та реалізації державної політики. Проводить 
в установленому порядку громадську, антикорупційну та антидискриміна-
ційну експертизи проектів нормативно-правових актів; здійснює громад-
ський контроль за діяльністю органу влади, її посадовими та службовими 
особамита; надає пропозиції обов’язкові для розгляду);

3. контролюючо-моніторингову (здійснює громадський контроль за вра-
хуванням органом пропозицій і зауважень громадськості, дотриманням 
нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію ко-
рупції); 

4. комунікативну (формує зворотній зв’язок між органом влади та інститу-
тами громадянського суспільства, пропонуючи розгляд та вирішення пи-
тань, які мають важливе суспільне значення); 

5. інформативну (інформує громадськість про результати своєї діяльності; 
організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань тощо); 

6. консультативну (збирає, узагальнює та подає органу, при якому вони 
утворені, обов’язкові для розгляду пропозиції від себе та інших громад-
ських організацій щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з 
питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, 
удосконалення їх роботи та інших рішень необхідних для підвищення їх 
прозорості, підзвітності та ефективності).
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Виходячи з свого функціоналу, громадська рада не лише виконує кон-
сультативно-дорадчу функцію, а й покликана забезпечувати громадський 
контроль за діяльністю органу влади та систематично і експертно допома-
гати останньому у його роботі. 

Громадські ради мають багато механізмів для реалізації свого функціо-
налу:

1. заходи отримання інформації (запити на інформацію, гарячі лінії, 
відкриті дані, моніторинг судових процесів тощо);

2. заходи для поширення інформації та здійснення впливу (розгляда-
ти і давати рекомендації проектам звітів органів влади, звернення 
до народних депутатів, участь у слуханнях і засіданнях депутатських 
комісій, колегій органів влади, проведення мирних зібрань, надання 
інформації аудитора);

3. інформаційно-юридичні заходи (участь у створенні нормативно-пра-
вових актів, сприяння громадському обговоренню, проведення гро-
мадської експертизи, подання позовів до суду через членів ради).

Однак незважаючи на великі функціональні можливості та повноваження 
діяльність громадських рад залишається досить обмеженою і не завжди 
ефективною. Це все виливається у недостатній фаховій участі громад-
ськості у процесі підготовки, обговорення, формування, прийняття та 
впровадження управлінських рішень, що приймаються органом влади. Це 
у свою чергу призводить до зменшення можливостей громадськості у пи-
таннях контролю та участі у роботі органу влади.

Дослідники діяльності громадських рад виділяють чотири ключові причи-
ни не ефективності роботи громадських рад:

• недосконалість Постанови Кабінету Міністрів України №996, яка рег-
ламентує порядок формування Громадських рад. Діюча процедура 
напівропрозора і містить низку недоброчесних ризиків, закритість 
і не прозорість органів влади. В результаті цього члени громадських 
рад не мають можливості повноцінно здійснювати свої контролюючі 
повноваження; 

• відсутність політичної волі керівництва органів влади до залучен-
ня громадськості до роботи з нормативно-правовими актами. Таким 
чином члени громадької ради не можуть здійснювати експертну та 
консультативну функції; 

• не достатній професійний та експертний рівень членів громадських 
рад, що у свою чергу негативно відбивається на якості підготовлених 
ними рекомендацій та пропозицій;

• не системна і не регулярна робота членів громадських рад, яка зде-
більшого зводиться до спорадничих дій. 

Налагодження ефективної роботи 
громадських рад

Ідентифікація 
проблеми

Аналіз причин 
виникнення 
проблеми
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Саме останню причину дослідники вважають однією з ключових проблем 
у ефективній роботі громадських. На їх думку, представники інститутів 
громадянського суспільства в повній мірі не розуміють основних завдань 
та специфіки роботи громадських рад, що здебільшого полягають у во-
лонтерській (безоплатній) експертній роботі з підготовки пропозицій та 
зауважень щодо напрямків реалізації державної політики у певній сфері.

Вирішити проблему можна шляхом налагодження системної і щоденної 
роботи громадської ради. Оскільки діяльність у громадській раді здійсню-
ється на громадських засадах необхідно постійно посилювати інституцій-
ну спроможність громадської ради.

Це можна досягнути наступним чином:
• Організувати роботу Секретаріату громадської ради
• Організувати навчання членів громадської ради
• Залучати зовнішніх експертів
• Налагодити постійну співпрацію зі ЗМІ
• Ініціювати ухвалення програм сприяння розвитку громадянського 

суспільства
• Залучати зовнішнє фінансування на діяльність громадської ради

Ключовим фактором, який дозволить виконати поставлені задачі є ство-
рення постійно діючого органу (Секретаріату ради), який буде здійснюва-
ти роботу на постійній основі.

Секретаріад ради це виконавчий орган громадської ради. Ключові функ-
ції Секретаріату — юридична, інформаційна та комунікаційна підтримка 
діяльності громадської ради та її членів. 

Секретаріат здійснює загальну координацію діяльності громадської ради 
та забезпечує функції юридичної, експертної, аналітичної, комунікаційної, 
фандрейзингу, організаційного розвитку. Він сприяє діяльності громад-
ської ради, її ініціатив, роботи комітетів та інших структурних підрозділів; 
здійснює підготовку і проведення інформаційних та комунікаційних захо-
дів громадської ради. 

Секретаріат має складатися не менш ніж з 4 людей
• керівник Секретаріату
• юрист
• експерт з антикоруційної експертизи
• комунікаційник

За потреби та маючи на те належні можливості, кількісний склад Секрета-
ріату ради може збільшуватися до 5-7 чоловік. Посадові обовязки членів 
Секретаріату затверджують члени громадської ради.

Наприклад Секретар громадської ради може забезпечувати:
• ведення діловодства в громадської ради (протоколи засідань, листу-

вання, реєстрація вхідної і вихідної документації тощо); 

Аналіз причин 
виникнення 
проблеми

Рекомендації



-5-

• оперативний обмін інформацією між членами громадської ради; 
• реєстрацію присутніх на засіданні громадської ради, тощо. 

На постійній основі працівники Секретаріату братимуть участь у експерт-
них коаліціях, вестимуть активну дослідницьку роботу із аналізу поточної 
ситуації та аналізу нормативно-правових актів органу державної влади, 
здійснюватимуть антикорупційну експертизу діяльності органу влади, бо-
ротимуться із корупцією шляхом відстеження та контролю за нормативно 
правовими актами, активно займатимуться моніторингом та розробкою 
рекомендацій для органу влади, слідкуватимуть за виконанням органами 
державної влади основних положень чинного антикорупційного законо-
давства.

Кінцевий результат діяльності Секретаріату громадської ради залежить 
від значної кількості факторів. Не останнє місце серед яких займає діло-
водство. Діловодство супроводжує всі етапи роботи: від проектування ді-
яльності до контролю за виконанням рішення. В роботі громадської ради 
однаково шкідлива як переоцінка, так і недооцінка значення діловод-
ства. Переоцінка, як правило, призводить до розповсюдження канцеляр-
сько-бюрократичних методів, які підміняють живу роботу з людьми надто 
великим захопленням паперами і надлишковим канцелярським листуван-
ням. З іншого боку, незадовільна організація діловодства, неправильне 
використання кореспонденції призводить до безвідповідальності в робо-
ті, створює умови для різноманітних зловживань. 
Очевидно, що утримання Секретаріату потребує значних коштів, тому за 
допопомогою та підтримкою можна звернутися до:

1. міжнародних фінансових організацій (донорські кошти)
2. розпорядників бюджетних коштів
3. благодійних фондів
4. комерційних структур
5. приватних фізичних та юридичних осіб
6. членів громадських рад (по членські внески)

Кожен з цих варіантів має переваги та ризики. Переваги 3,4,5 та 6 варіан-
тів полягають у системності та мінімальній творчій та фінансовій звітності 
за отримані кошти. Водночас всі варіанти з 2 по 6 несуть низку ризиків.

Зокрема 2 та 4 варіанти ставлять громадську раду у потенційну залежність 
від влади та місцевого бізнесу, що у свою чергу негативно може відбити-
ся на її репутації. Те саме стосується і пункту 5 — оскільки члени громад-
ської ради можуть отримати публічні звинувачення у заангажованості та 
залежності від цих осіб. Варіант з членськими внесками також виглядає 
не найкращим, оскільки як показує практика члени громадських рад не 
хочуть виділяти власні кошти на утримання Секретаріату. Свою відмову 
вони аргументують тим, що на їх думку вони і так достатньо вкладаються 
в її роботу своєю волонтерською участю. 

Саме тому, найоптимальнішим варіантом отримання коштів на діяльність 
Секретаріату громадської ради від Міжнародних фінансових організацій 
(донорські кошти). Однак, їх отримання передбачає застосування певного 
алгоритму, який полягає у підготовці та подачі проектної заявки.

Рекомендації
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Особливості підготовки та подання проектної заявки
Проект — це комплексний захід, спрямований на досягнення конкретної 
мети в межах графіку та бюджету, який об’єднує ресурси різних рівнів або 
відділів організації, є унікальним і не повторює повністю деяких попе-
редніх заходів.
Проект мусить бути направлений на зміни в громаді і сприяти покращен-
ню умов життя цільової групи або спонукати їх до дій.

Проект лише тоді має шанси на успіх, коли він:
• Інноваційний
• Логічний
• відповідає пріорітетам донорів
• завдання проекту відповідають меті 
• засоби реалізації — завданням 
• управління — просте й ефективне
• бюджет — реальний.

Графічна структура проекту

Алгоритм подачі проектної заявки 
1. Обрати організацію, яка виступатиме оператором гранту
2. Придумати ідею проекту. 

Існує два шляхи пошуку ідеї:
• шукати конкурс під конкретну ідею 
• шукати ідею під конкретний конкурс

Мета і завдання проекту
Мета — детально відпрацьоване, узгоджене, лаконічне формулювання ба-
чення майбутнього — точка на горизонті, що визначає напрямок нашого руху.

Рекомендації

Проблема

Мета проекту
(як результат розв’язання проблеми)

Завдання 1.
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Мета — це зміна знаку «мінус» проблеми на знак «плюс» результату ви-
рішення проблеми.
Мета має бути сформульована одним-двома реченнями та логічно вихо-
дити із описаної проблеми.  Починають речення з дієслівного іменника 
(поліпшення, розвиток, зниження рівня тощо). Друга частина показує як 
ви пропонуєте цього досягти (використовують зв’язку «через», або «шля-
хом»). 

Завдання — це короткі конкретні формулювання, що більш детально опису-
ють результати, які очікуються і в сукупності забезпечують досягнення мети. 
Завдання — це способи вимірювання результатів, показники, які свідчити-
муть чи зробили ми те, що збиралися зробити. 
Завдання визначається своєю конкретністю. 

Якщо мета є суттю вирішення однієї із найважливіших проблем, то завдан-
ня є однією із кількох складових розв’язання цієї проблеми.
Завдання мають відповідати критеріям:

S — specific, конкретність. Чи конкретна ціль, достатньо зрозуміла з 
точки зору що, як, коли і де зміниться ситуація?
M — measurable, обчислюваність. Чи піддаються цілі обчислюванню 
(наприклад, скільки становить збільшення, яка кількість людей)?
A — area-specific, територіальність. Чи окреслюють цілі район або гру-
пу населення?
R — realistic, реалістичність. Чи призведе виконання проекту до пере-
творень та зрушень зазначених в цілях?
T — time-bound, визначеність у часі. Чи відображає ціль період часу, 
впродовж якого вона має бути досягнута (протягом першої чверті або 
першої половини запланованого проміжку часу)

Чітко прописані результати проекту
Чітко пропишіть очікувані результати (відчутні і невловимі), зв’язавши їх з 
виконанням завдань-етапів. 
Використовуйте кількісні та якісні показники оцінки, щоб можна було на-
вести конкретні цифри відбулися в результаті реалізації проекту позитив-
них змін.
Для цього обовязково мають бути зазначені:

• короткотривалі та довготривалі результати реалізації;
• кількість осіб та / або організацій, що матимуть практичну користь 

від реалізації проектної пропозиції.
• передбачення сталості результатів проекту.

Інформаційний супровід реалізації проекту
Зазначено яким чином буде поширено інформацію про хід реалізації про-
екту. Як будуть поширюватися його напрацювання серед широкої громад-
ськості. Для цього у проекті мають бути описані:

• конкретні методи поширення інформації (наприклад, розміщення 

Рекомендації
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анонсів на вуличних рекламних носіях, прес-брифінги, інтерв’ю, про-
позиції готових матеріалів (статей) для ЗМІ, поширення інформації 
засобами новітніх медіа, прямі онлайн-трансляції заходів проекту, 
зйомка і розміщення роликів в мережі Інтернет тощо);

• співпраця зі ЗМІ, а також з Інтернет-ЗМІ, пов’язану з інформаційним 
супроводом вашого проекту.

• робота з новими Медіа, як ви будете викори стовувати соціальні ме-
режі, та технології Інформаційного суспільства

Бюджет проекту
При підготовці розділу «Бюджет і пояснення бюджету» використовуйте 
форму, запропоновану грантодавцем, і тільки ті статті витрат, які обумов-
лені. 
Суми вказуйте з урахуванням необхідних податків.  Обов’язково прокон-
сультуйтеся з досвідченим бухгалтером про те, які витрати ви можете по-
нести у разі отримання грантового фінансування. Бюджет також краще 
прив’язати до етапів, оскільки часто грантодавець перераховує кошти 
частинами. Кожна стаття видатків має бути обгрунтована у відповідному 
розділі заявки. По можливості, вкажіть власний внесок (власний внесок 
це не обовязково фінансові ресурси!).
Застосування цих алгоритмів при написанні проектної заявки значно 
підсилює шанси отримати кошти на діяльність Секретаріату громадської 
ради. У свою чергу це дозволить зробити роботу громадської ради фахо-
вішою та незалежнішою.

Налагодження ефективного громадського контролю за 
діяльністю органів влади

Основна мета створення громадських рад при інститутах влади — це за-
лучення громадськості до формування та реалізації державної політики. 
Суспільство, зі свого боку, в першу чергу вимагає від громадських рад опе-
реативної інформації про: 

• виявлені порушення та  корупційні ризики в діяльності органу влади, 
• кадрові призначення, 
• антикорупційну експертизу нормативно-правових актів, 
• загальну оцінку діяльності органу влади. 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. №996 
«Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації дер-
жавної політики» громадські ради зокрема мають здійснювати громад-
ський контроль за діяльністю органів влади, налагодження ефективної 
взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської 
думки під час формування та реалізації державної політики.

Для забезпечення цих функцій і вимог супільства щодо контролю за ді-
яльністю  органів  влади,  громадські  ради  мають  в  своєму  арсеналі  три 

Рекомендації
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основних інструменти:
1. громадський контроль;
2. громадська експертиза:
3. громадська антикорупційна експертиза нормативно-правових актів.

Нажаль, ці інструменти більшістю громадських рад використовуються 
неефективно, або не використовуються взагалі.

Типове положення про громадську раду, затверджене Постановою КМУ 
№996 від 3 листопада 2010 р. «Про забезпечення участі громадськості у 
формуванні та реалізації державної політики», зокрема покладає на гро-
мадську раду функцію проведення відповідно до законодавства громад-
ської експертизи діяльності органу та громадську антикорупційну експер-
тизу нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, 
які розробляє орган.

Вчасне інформування громадською радою про виявлені корупційні ризи-
ки та порушення в роботі органу влади є найбільш затребуваним суспіль-
ством. 

Неналежне виконання цієї функції більшістю громадських рад містить в 
собі ряд причин. Серед них відсутність у членів громадської ради доступу 
до проектів нормативно-правових актів, які розробляє орган, а також до 
внутрішніх документів органу влади та іншої інформації, необхідної для 
здійснення  всеобічної громадської експертизи діяльності органу влади.

Але не менш поширеною є проблема низького фахового і експертного 
рівня членів громадських рад  в сфері проведення громадського контр-
олю та громадських експертиз, а також відсутність систематичної роботи 
громадської ради вцілому. 

В першу чергу існує потреба в налагодженні систематичної співпраці з 
органом влади з метою отримання проектів нормативно-правових актів 
та інформації, необхідної для забезпечення повного виконання функцій, 
покладених на громадську раду. 

По-друге, потрібно підвищувати фаховий та експертний рівень самих 
членів громадської ради (через участь у тематичних семінарах та тренін-
гах, обізнаність в нормах чинного законодавства, детальне вивчинення 
внутрішніх інструкцій та процедур органу влади, специфіку його роботи 
тощо).

І основне — налагодити систематичну роботу громадської ради в сфері 
здійснення систематичного громадського контролю за діяльністю органу 
влади, зокрема визначити:

• експертний рівень членів громадськї ради та розподіл функцій між 
ними за сферами наявних компетенцій;

• методологію та інструменти проведення громадського контролю за 
діяльністю органу влади;

Аналіз причин 
виникнення 
проблеми

Ідентифікація 
проблеми
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• періодичність та строки проведення громадського контролю;
• пріоритетні предмети громадської експертизи;
• методологію проведення громадської антикорупційної експертизи 

нормативно-правових актів та їх проектів;
• форму висновку громадської антикорупційної експертизи норматив-

но-правових актів та їх проектів.

Зупинимося більш детально на кожному із зазначених інструментів контр-
олю за діяльністю органів влади та розглянемо рекомендації експертів 
щодо їх ефективного застосування.

Громадський контроль є системою заходів правового, організаційного та 
інформаційного характеру, які здійснюються громадськістю для забезпе-
чення дотримання органами державної влади, місцевого самоврядуван-
ня та їх посадовими особами положень законодавства України з метою 
запобігання порушень, їх своєчасного виявлення та усунення. Об’єктом 
громадського контролю є діяльність органів та посадових осіб суб’єктів 
владних повноважень. 

При проведенні оцінки діяльності органу влади, фахові експерти А. Воло-
шина та М. Лациба (автори посібнику «Ефективна організація роботи гро-
мадської ради», з яким ви можете ознайомитися за посиланням) радять 
враховувати наступні критерії: 

• ефективність функціонування та діяльності органу влади;
• відповідність рішень органу влади суспільним потребам, викликам та 

очікуванням; 
• відповідність рішень органу влади стратегічним пріоритетам, ста-

більність і послідовність функціонування та діяльності органу влади; 
• професіоналізм, компетентність при прийнятті рішень органу влади;
• виконавча дисципліна в діяльності органу влади; 
• відкритість та прозорість процесу прийняття управлінських рішень; 
• залучення громадськості до процесу формування та прийняття рі-

шень органу влади. 

Аналіз практики здійснення громадського контролю дозволяє виділити 
для членів громадських рад наступні інструменти громадського контролю: 

1. заслуховування/погодження звітів про результати роботи органу 
влади; 

2. участь у громадських слухання та публічних громадських обговореннях; 
3. громадський моніторинг; 
4. ромадська експертиза, зокрема громадська антикорупційна експер-

тиза; 
5. доступ до засідань колегіальних органів владних повноважень;
6. участь в роботі комісії з оцінки корупційних ризиків в діяльності ор-

гану влади;
7. отримання в установленому порядку від органів влади інформації, 

необхідну для забезпечення діяльності ради та виконання покладе-
них на неї функцій.

Рекомендації
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Громадський контроль не наділений безпосередньою можливістю засто-
совувати заходи примусового характеру. Результати проведення громад-
ського контролю мають рекомендаційний характер. Але при цьому, у разі 
відмови органів влади врахувати в своїй роботі рекомендацій, надані за 
результатами громдського контролю, з їх боку має бути чітка аргументація 
такої відмови. Часто результати громадського контролю стають передумо-
вою здійснення інших видів контрольної діяльності вже з боку державних 
спеціалізованих органів — поліції, прокуратури, НАЗК, НАБУ, Державної ау-
диторської служби, Антимонопольного комітету тощо.

Також слід зазначити, що згідно з Постановою КМУ №996, окремо ви-
значеною функцією громадської ради є також здійснення громадського 
контроль за врахуванням органом влади пропозицій та зауважень гро-
мадськості, забезпечення ним прозорості та  відкритості своєї діяльності, 
доступу до публічної інформації, яка   знаходиться  у  його  володінні,  
а  також  дотриманням  ним нормативно-правових  актів, спрямованих 
на запобігання та протидію корупції. Тобто це першочергові обєкти для 
проведення громадського контролю діяльності органу влади з боку гро-
мадської ради.

Громадська експертиза в роботі громадської ради полягає в першу чергу 
в оцінці діяльності органів влади, при яких вони створені, а також  ефек-
тивності прийняття і виконання рішень органами влади. На законодав-
чому рівні Порядок проведення громадської експертизи та врахування її 
результатів закріплене в Постанові КМУ від 05.11.2008 № 976. Постанова 
містить чіткі процедури проведення громадської експертизи, яких треба 
дотримуватися в обовязковому порядку як членам громадської ради, так і 
представникам органу влади. 

Загальна схема проведення громадської експертизи виглядає наступним 
чином:

1. громадська рада визначає предмет експертизи та надсилає до орга-
ну влади офіційний запит на проведення громадської експертизи;

2. орган влади видає наказ про сприяння проведенню громадської екс-
пертизи та надає всю необхідну інформацію, а у разі потреби створує 
спільно з представниками громадської ради робочу групу для підго-
товки матеріалів;

3. орган влади розміщує в публічному доступі (на своєму офіційному 
веб-сайті) інформацію  про  надходження запиту   щодо  проведення  
громадської експертизи,  текст  наказу та  заходи,  здійснені органом 
виконавчої влади з метою сприяння її проведенню;

4. громадська рада аналізує отриману інформацію та готує експертний 
висновок, який в тому числі містить відповідні пропозиції/рекомен-
дації та чіткі заходи з їх реалізації;

5. орган влади оприлюднює експертний висновок, розглядає надані 
пропозиції/рекомендації та розробляє і затверджує  за  результатами  
розгляду експертних пропозицій заходи, спрямовані на їх реалізацію;

6. орган влади надає громадській раді відповідь про результати роз-
гляду експертних пропозицій  та  заходи, спрямовані на їх реаліза-
цію, з одночасним розміщенням відповідної інформації на власному 
веб-сайті.

Рекомендації
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Для громадських рад експерти в першу чергу радять зосередитися на на-
ступних предметах проведення громадської експертизи:

• стан виконання органами влади та їх посадовими особами загально-
державних стратегій та цільових програм;

• впровадження та стану імплементації окремих політик в діяльності 
органу влади;

• реалізація органом влади в рамках своїх компетенцій державної по-
літики з точки зору захисту життєвих інтересів широких верств насе-
лення;

• прийняття органом влади рішень (нормативно-правових актів), що 
стосуються дотримання прав, свобод і законних інтересів людини і 
громадянина.

Метою громадської експертизи в першу чергу є:
• оцінювання діяльності органу влади в межах виконання своїх функ-

цій та повноважень з точки зору її результативності; 
• досягнення поставлених перед органом влади цілей державної (сус-

пільної) політики;
• оцінювання ефективності ухвалення та виконання рішень органом 

влади.

Довгостроковим результатом проведення громадської експертизи є по-
кращення державної політики в певній сфері або якості адміністративних 
послуг, які надаються громадянам. Тобто громадська експертиза — це не 
самоціль, а лише інструмент впливу на орган влади з метою покращення 
державної політики.

Більш детальна інформація про проведення громадської експертизи 
міститься в Навчальному посібнику «Громадська експертиза та громад-
ський моніторинг діяльності органів влади» за авторством В.Купрія та 
Л.Паливоди, з яким ми обовязково радимо ознайомитися членам гро-
мадських рад. Електронну версію посібника можна знайти за посиланням 
http://ccc-tck.org.ua/storage/books/book_all.pdf 

Громадська антикорупційна експертиза нормативно-правових актів — 
це перевірка проектів актів на предмет наявності в них положень, що 
сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень. 
Громадська антикорупційна експертиза проводиться з метою запобігання 
виникненню передумов для вчинення корупційних правопорушень і роз-
роблення рекомендацій стосовно їх усунення. Метою громадської анти-
корупційної експертизи є зменшення кількості або усунення корупційно 
небезпечних положень або ризиків в нормативно-правовому акті.

Основні засади здійснення громадської антикорупційної експертизи за-
кладені в Законі України «Про запобігання корупції», де зокрема закріпле-
но, що за ініціативою фізичних осіб, громадських об’єднань, юридичних 
осіб може проводитися громадська антикорупційна експертиза чинних 
нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів. Про-
ведення громадської антикорупційної експертизи, а також оприлюднення 
її результатів здійснюються за рахунок відповідних фізичних осіб, гро-

Рекомендації

http://ccc-tck.org.ua/storage/books/book_all.pdf


-13-

мадських об’єднань, юридичних осіб або інших джерел, не заборонених 
законодавством. Відповідно, громадська рада може замовити фаховим ін-
ституціям проведення такої антикорупційної експертизи, в тому числі на 
платній основі.

У разі наявності відповідного фаху та компетенцій членів громадської 
ради, антикорупційна експертиза може бути проведена своїми силами. 
Для цього радимо розробити  методологію проведення громадської ан-
тикорупційної експертизи нормативно-правових актів та їх проектів, а 
також форму висновку. При розробці варто скористатися «Методологією 
проведення громадської антикорупційної експертизи» за авторством М.
Хавронюка, з якою ви можете ознайомитися за посиланням. 

Зокрема слід звернути увагу на наступне:
• специфіка відбору об’єктів громадської антикорупційної експертизи;
• визначення і види корупціогенних факторів та індикаторів корупціо-

генності;
• способи виявлення та усунення корупціогенних факторів;
• форма висновку антикорупційної експертизи.

Підготовлені висновки, особливо у разі виявлення корупційних ризиків, 
треба доводити до відома суспільства, зокрема шляхом розміщення на 
сторінці Громадської ради на офіційному веб-сайті органу влади, при яко-
му вона створена. Також всі висновки антикорупційної експертизи мають 
бути передані авторам нормативно-правових актів. Памятайте, що ре-
зультати громадської антикорупційної експертизи підлягають обов’язко-
вому розгляду суб’єктом видання (прийняття) відповідного акта, що прямо 
закріплено в п. 8 ст. 55 ЗУ «Про запобігання корупції». 

Налагодження громадського контролю 
за забезпеченням прозорості та відкритості 
діяльності органу влади

Право на доступ до інформації, якою володіють органи публічної влади, є 
основоположним правом людини. Це право є необхідним елементом де-
мократичної держави, оскільки завдяки йому втілюються принципи про-
зорості, гласності та підзвітності в діяльності органів влади та посадових 
осіб. Тому, для демократичного врядування необхідним є існування дієво-
го механізму доступу громадськості до інформації. Міжнародні стандарти 
та українське законодавство передбачають, що інформація, якою володі-
ють органи влади, повинна бути максимально відкритою і доступною. При 
цьому, доступність є правилом, а будь-яке обмеження доступу — винятком.
Право на доступ до інформації є інструментом, який необхідний для реа-
лізації інших прав і свобод людини, оскільки без доступу до певної інфор-
мації, яка знаходиться в органів влади, людина часто не може реалізувати 
свої інші права. Таким чином, розпрядники публічної інформації мають 
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забезпечувати нормативні, організаційні та технічні умови для реалізації 
громадянами України свого права на інформацію. В першу чергу це сто-
сується належного розгляду запитів на інформацію та своєчасного опри-
люднення суспільно важливої інформації на офіційних веб-сайтах.

Законом пердбачено, що громадський контроль за забезпеченням розпо-
рядниками інформації доступу до публічної інформації здійснюється гро-
мадськими організаціями, громадськими радами, громадянами особисто 
шляхом проведення відповідних громадських слухань, громадської екс-
пертизи тощо.

Крім того, відповідно до підпункту 5 пункту 4  Типового положення про 
громадську раду, затвердженого Постановою КМУ №996 від 3 листопа-
да 2010 року, громадська рада відповідно до покладених на неї завдань 
здійснює громадський  контроль  за:  

• забезпечення органом влади прозорості та відкритості своєї діяль-
ності, доступу до публічної інформації, яка знаходиться  у  його  во-
лодінні;

• дотриманням органом влади нормативно-правових  актів, спрямова-
них на запобігання та протидію корупції.

Однак, члени громадських рад часто не знають про такі свої завдання, і 
відповідно не здійснюють громадський контроль за забезпеченням права 
на доступ до публічної інформації. При цьому, парадокс ситуації полягає 
у тому, що самі ж члени громадських рад одними з перших стикаються з 
проблемами неналежного виконання органом влади вимог інформацій-
ного законодавста, оскільки самі не можуть скористатися своїм правом 
на доступ до інформації і отримати необхідні документи для ефективної 
роботи громадської ради. Особливо гостро це питання постає, коли між 
громадською радою і органом влади, при якому вона створена, не нала-
годжено конструктивний діалог, відсутні механізми співпраці, або ж гро-
мадська рада взагалі знаходиться в прямій конфронтації з органом влади. 
В таких випадках, право на доступ до публічної інформації стає єдиним 
інструментом, який дозволяє членам громадських рад, здійснювати гро-
мадський контроль за діяльністю органу владу. Через це виникають на-
ступні проблеми:

• діяльність суб’єктів владних повноважень не здійснюється на прин-
ципах прозорості та відкритості;

• ускладнюється процес вільного отримання, поширення та будь-якого 
іншого використання публічної інформації; 

• ускладнюється або навіть унеможливлюється здійснення громад-
ського контролю (зокрема антикорупційного) за діяльністю влади.

Попри те, що українське законодавство надає значний набір інструмен-
тів, які дають змогу громадськості краще контролювати владу та захищати 
свої права, ці інструменти не придатні до використання. Зокрема, право 
на доступ до публічної інформації гарантується:

• обов’язком розпорядників інформації надавати та оприлюднювати 
інформацію;
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• визначенням розпорядником інформації спеціальних структурних 
підрозділів або посадових осіб, які організовують у встановленому 
порядку доступ до публічної інформації, якою він володіє.

Таким чином, органи влади мають забезпечити належну органазацію про-
цесу доступу до публічної інформації, що в свою чергу слугуватиме ефек-
тивним інструментом для здійнення громадського контролю за діяльністю 
влади, зокрема антикорупційного. Однак, реалії такі, що в Україні покищо:

• відсутня стала практика систематичного та оперативного оприлюд-
нення інформації на офіційних веб-сайтах органів влади;

• ускладнюється або унеможливлюється процес отимання публічної 
інформації у відповідь на запити на інформацію.

Нижче окреслені порушеня, які часто допускають розпорядники публічної 
інформації:

1. Відмова в задоволенні запиту на інформацію, зокрема:
• через неправомірне обмеження доступу до публічної інформації, а 

саме: належність запитуваної інформації до конфіденційної, таємної 
або для службового користування не є єдиною достатньою підставою 
для обмеження доступу до неї. Обмеження доступу до конкретної ін-
формації допускається у разі, якщо за визначенням вона є конфіден-
ційною або таємною або для службового користування та за умови 
проходження «трискладового тесту». Таким чином, відмова у наданні 
інформації є обґрунтованою у разі, якщо розпорядник в листі вказує, 
якому саме з інтересів загрожує розголошення запитуваної інформа-
ції, в чому полягає істотність шкоди цим інтересам від її розголошен-
ня, чому шкода від оприлюднення такої інформації переважає право 
громадськості знати цю інформацію в інтересах національної без-
пеки, економічного добробуту чи прав людини. Відсутність висновку 
розпорядника інформації щодо наявності хоча б однієї зі згаданих 
трьох підстав «трискладового тесту» означає, що законних підстав 
для обмеження доступу до інформації немає, а відмова у доступі до 
публічної інформації є необґрунтованою. (пп.5.5, 5.10, 6.1 Постанови 
пленуму ВАСУ №10)

• якщо розпорядник не володіє інформацією, але зобов’язаний нею 
володіти відповідно до своєї компетенції, а саме: якщо інформація 
відсутня, але розпорядник зобов’язаний нею володіти, то згідно із 
принципом законності він повинен усунути порушення закону та 
вжити заходів щодо набуття (створення) запитаної інформації, про-
довживши у разі необхідності строк розгляду запиту на інформацію. 
(п.12.3 Постанови пленуму ВАСУ №10)

• через порушення вимог законодавства щодо порядку оплати фак-
тичних витрат на копіювання і друк, а саме: перші 10 сторінок на-
даються запитувачу безкоштовно одночасно з повідомленням про 
необхідність відшкодування витрат на виготовлення копій решти 
документів. Однак, надсилання рахунку за виготовлення копій у ви-
падку, коли задоволення запиту на інформацію не вимагає виготов-
лення паперових копій чи друку документів, оскільки вони вже існу-
ють або мають інсувати в електронному вигляді, або якщо запитувач 
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хоче ознайомитись з інформацією в спеціально відведеному місці, є 
неправомірною відмовою в отриманні інформації. (п.11.1 Постанови 
пленуму ВАСУ №10)

• оскільки запитувану інформацію можна отримати з офіційного 
веб-сайту або інших загальнодоступних джерел, а саме: розпоряд-
ник повинен надати запитувану інформацію у запитуваній формі і 
може зазначити у відповіді, що з цією інформацією також можна оз-
найомитись на офіційному веб-сайті (вказавши посилання або алго-
ритм пошуку на сайті). Відповідь розпорядника інформації про те, що 
інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних 
джерел, вважається неправомірною відмовою у задоволенні запиту 
на інформацію і може бути оскаржена.

• через вимогу вказати в запиті відомості, що не передбачені стат-
тею 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме: 
якщо у запиті вказано контактну інформацію, якої достатньо для на-
лежного виконання розпорядником свого обов’язку, а саме надання 
відповіді на запит, то встановлення особи запитувача не має суттє-
вого значення для прийняття розпорядником рішення про надан-
ня інформації. Запитувач може вказати будь-яке прізвище, ім’я, по 
батькові, і розпорядник не може і не повинен його перевіряти. (п.9.6 
Постанови пленуму ВАСУ №10).

• оскільки відповідає не по суті запиту, а саме: 1) надання витягів з 
запитуваних документів замість самих документів; 2) надання надто 
загальної інформації; 3) умисне нерозуміння суті питання та «чіплян-
ня» за порядок слів.

• з будь-яких інших підстав, що не передбачені частиною першою стат-
ті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме: 1) 
розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до 
його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформа-
цією, щодо якої зроблено запит; 2) інформація, що запитується, на-
лежить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до 
частини другої статті 6 цього Закону; 3) особа, яка подала запит на ін-
формацію, не оплатила передбачені статтею 21 цього Закону фактич-
ні витрати, пов’язані з копіюванням або друком; 4) не дотримано ви-
мог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 
19 цього Закону. Перелік підстав для відмови у задоволенні запиту на 
інформацію, закріплений частиною першою статті 22 Закону України 
«Про доступ до публічної інформації», є вичерпним і розширеному 
тлумаченню не підлягає. (п.21.1 Постанови пленуму ВАСУ №10).

• з порушенням встановлених законом вимог до відмови у задоволен-
ні запиту на інформацію, а саме без зазначення: 1) прізвища, ім’я, по 
батькові та посади особи, відповідальної за розгляд запиту; 2) дати 
відмови; 3) мотивованої підстави відмови; 4) порядоку оскарження 
відмови; 5) підпису. 6) а також з ігноруванням норми, що відмова у 
задоволенні запиту надається в письмовій формі.

2. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію:
• розгляд запиту відстрочують за відсутності обставин непереборної 

сили або обставинами непереборної сили вважають обставини, що 
насправді залежали від волі працівників розпорядника;
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• відповідь розпорядника про відстрочку задоволення запиту надси-
лається з порушеннями вимог до оформлення рішення про відстроч-
ку чи вимог до письмової відповіді.

3. Ненадання відповіді на запит на інформацію:
• ненадання відповіді після того, як було повідомлено, що розгляд за-

питу продовжено до 20 робочих днів;
• ненадання відповіді після закінчення обставин непереборної сили, 

якщо було відстрочено задоволення запиту через такі обставини;
• ненадання відповіді після того, як було сплачено кошти на відшкоду-

вання витрат на копіювання та друк документів і надано розпоряд-
нику підтвердження сплати;

• ненадання відповіді після того, як розпорядник повідомив про на-
правлення запиту до свого структурного підрозділу як до «належно-
го розпорядника».

4. Надання недостовірної або неповної інформації:
• надання лише частини запитуваної інформації, ігнорування частини 

запиту — надання інформації не на всі питання запиту;
• надання запитуваного документа, що не містить всіх сторінок;
• надання документа без додатків, що є його невід’ємною частиною;
• надання документа із вилученням інформації, яка за законом є від-

критою.

5. Несвоєчасне надання інформації:
• інформація надається з порушенням 5-ти чи 20-ти денного строку 

надання відповіді;
• запити на інформацію безпідставно трактуються як звернення гро-

мадян і надається відповідь у межах 30-ти денного строку;
• запити на інформацію скеровуються структурним підрозділам або 

виконавчим органам як «належним» розпорядникам, таким чином, 
продовжуючи його розгляд на ще один 5-ти денний строк;

• не надсилається запитувачу письмове повідомлення про продов-
ження строку розгляду запиту до 20 робочих днів;

• порушуються правила продовження строку розгляду запиту до 20-ти 
робочих днів.

6. Невиконання розпорядниками обов’язку оприлюднювати інформацію 
відповідно до статті 15 Закону “Про доступ до публічної інформації”:

• неоприлюднення інформації, обов’язкове оприлюднення якої пе-
редбачене законами України, тобто відсутність її на офіційному 
веб-сайті в строки, передбачені законом;

• оприлюднення інформації, але не в повному обсязі (наприклад, про-
ектів актів чи вже ухвалених актів без додатків, фінансових звітів 
без додатків (таблиць), з вилученням інформації, яка не може бути 
віднесена до інформації з обмеженим доступом, тощо).
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7. Інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що пору-
шили законні права та інтереси запитувача. Прикладами таких рішень 
можуть бути рішення, які затверджують: 

• порядок відшкодування витрат на копіювання та друк документів;
• форми запиту на інформацію та порядок його подання; 
• перелік службової інформації; 
• положення про забезпечення доступу до публічної інформації;
• перелік відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, 

а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації» тощо.

Інколи такі порушення пов’язані з небажанням органів влади бути прозо-
рими та відкритими (тут справа у політичній волі, на яку важко, але мож-
ливо впливати), а інколи це пов’язано з низьким рівнем знань посадових 
осіб (чи працівників окремих структурних підрозділів) відповідальних за 
забезпечення доступу до публічної інформації, щодо вимог чинного ін-
формаційного законодавста та судової практики. 

Право на доступ до публічної інформації потребує ефективного механізму 
контролю за його забезпеченням, зокрема зі сторони громадських рад. 
Саме тому, членам громадських рад варто зосередити свою увагу на:

1.  Виявленні реальних проблем у забезпеченні права на доступ до пу-
блічної інформації, які існують в органі влади. Для цього можна скори-
статися “Методологією оцінки рівня забезпечення доступу до публічної 
інформації суб’єктами владних повноважень”, яка знаходиться у вільному 
доступі. Ця методологія дозволить комплексно оцінити будь-який орган 
вдали в частині забезпеченя доступу до публічної інформації та виявити 
ті проблеми, які реально є у конкретного розпорядника. Методологія є 
комплексною, оскільки охоплює чотири базові напрямки із забезпечення 
доступу до публічної інформації:

• імплементація необхідних норм, в офіційні документи, якими керу-
ється орган влади у своїй роботі;

• робота із запитами та надання відповідей на них;
• оприлюднення публічної інформації на офіційних веб-сайтах;
• забезпечення доступу до публічної інформації в приміщенні розпо-

рядника.
На основі здійсненого аналізу можна підготувати конкретні рекомендації 
по усуненню виявлених проблем.   

2. Налагодженні ефективної та конструктивної співпраці зі спеціальним 
структурним підрозділом або посадовою особою, які відповідальні за 
забезпеченя доступу до публічної інформації в органі влади, при якому 
створена громадська рада. В такому випадку можна буде легко надати ре-
комендації та спільно працювати над усуненням проблем та порушень, які 
існують.

3. Оскарженні порушень, у випадку, якщо неможливо налагодити спів- 
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Налагодження зовнішньої комунікації 
в роботі громадських рад

Як показує оцінка активностей громадських рад у сфері зовнішніх кому-
нікацій, громадські ради назагал приділяють мало часу та уваги веденню 
зовнішніх комунікацій, поширенню інформації про свою діяльність, збору 
заворотного зв’язку тощо. Через це зацікавлені групи серед громадськос-
ті не володіють інформацією ані про діяльність громадських рад, ані важ-
ливою інформацією про діяльність самих органів влади, яка є у наявності 
членів громадських рад. Зокрема, громадські рад послуговуються лише 
невеликою кількістю каналів комунікації (сайти органів влади, коментарі 
для ЗМІ, рідше — соціальні мережі), а також роблять це несистемно і, зде-
більшого, недостатньо якісно. 

Така ситуація складається через відсутність ресурсів для ведення якісних зов-
нішніх комунікацій, відсутність затверджених політик і практик щодо веден-
ня зовнішніх комунікацій, які могли встановити рамки та обов’язкові проце-
дури, а також через недостатній рівень знань членами громадських рад щодо 
ключових принципів ведення зовнішньої комунікації, способів та каналів. 

За своїм визначенням, громадська рада має сприяти участі громадськості 
у реалізації політик органами влади та місцевого самоврядування. Хоча 
члени громадської ради відпочатково є представниками громадськості, 
проте вони не можуть репрезентувати усю громадськість як таку, якщо 
не будуть системно вести зовнішню комунікацію з усіма зацікавленими 
групами. Така комунікація є нагально-необхідною, адже допомагає поді-
литись важливою внутрішньою інформацією зі зацікавленими групами, 
зібрати зворотній зв’язок у вигляді коментарів, оцінок, рекомендацій та 
пропозицій, впливати на формування громадського порядку денного у 
сферах компетенції громадської ради тощо. 

Проте на практиці громадські ради в Україні рідко приділяють багато уваги 
зовнішнім комунікаціям у процесі своєї діяльності. Більшість громадських 
рад не використовує навіть базові канали комунікації, такі як соціальні ме-
режі, сайт громадської ради, написання та публікація матеріалів для ЗМІ 
тощо. Це, в свою чергу, призводить до двох взаємопов’язаних проблем: 

1. громадські ради не мають змоги донести до зацікавлених сторін ре-
зультати своєї роботи, а отже не можуть формувати порядок денний 
для суспільства, моніторити настрої та отримувати підтримку своєї 
діяльності в рамках адвокатування кращих практик; 

працю зі спеціальним структурним підрозділом або посадовою особою, 
які відповідальні за забезпеченя доступу до публічної інформації. Якщо 
діалогу немає і алгоритм з наданням рекомендацій не працює, необхідо 
оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність розпорядників публічної ін-
формації до керівника розпорядника, вищого органу або суду. 

Рекомендації
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2. суспільство та зацікавлені групи не знають про діяльність громад-
ських рад, а відтак не володіють актуальною та важливої інформа-
цією про стан справ, не мають каналів для передачі власних пропо-
зицій або зауважень, не мають можливості впливати на політики, які 
проводить орган влади. 

Проте відсутність комунікації між членами громадських рад та громадські-
стю в цілому може нівелювати сам сенс існування громадських рад, тобто, 
забезпечення участі громадськості в реалізації політик органів влади. 

Як показує практика, з усіх каналів комунікації громадські ради найчасті-
ше використовують: 

1. розміщення статичної інформації про громадську раду на сайті орга-
ну влади або місцевого самоврядування; 

2. надання коментарів ЗМІ окремими членами громадських рад; 
3. публікація інформації у соціальних мережах на сторінках членів гро-

мадської ради. 

Комунікація від імені окремих членів громадських рад зі ЗМІ та у соціаль-
них мережах зазвичай є приватною ініціативою цих членів, а відтак її не-
доцільно розглядати як загальну практику для усіх громадських рад. 

При цьому найбільш кричуще виглядає повна відсутність комунікації зі 
ЗМІ та в соціальних мережах від громадських рад як колективних органів, 
яку ми можемо спостерігати не лише на місцевому рівні, але й на рівні 
центральних органів влади. Зокрема, на рівні міністерств лише громад-
ські ради при Міністерстві охорони здоров’я та Міністрстві освіти та нау-
ки оновлюють сторінки в найпопулярнішій соціальній мережі facebook. У 
більшості громадських рад при міністерствах взагалі ніколи не існували 
сторінки в соціальних мережах. В їх числі навіть громадська рада при Мі-
ністерстві інформаційної політики. 

Відсутність комунікації від колективного органу громадської ради при од-
ночасній присутності комунікації від імені окремих членів громадських 
рад несе додаткові ризики. Зокрема, позиція цих членів може бути хибно 
протрактована громадськістю та ЗМІ як позиція всієї громадської ради, 
що може не відповідати дійсності. В окремих випадках індивідуальна ко-
мунікація членів громадських рад може використовуватись з особистими 
кар’єрними чи комерційними мотивами, що на фоні відсутності комуні-
кації громадської ради як колективного органу може вести до зниження 
довіри як зі сторони громадян, так і з боку органів влади. 

Інформація про громадські ради здебільшого доступна лише на сайтах 
органів влади та є статичною, тобто, не оновлюється. При цьому громад-
ська рада або не має можливості самостійно оновлювати або додавати 
дані, або для публікації даних, їх мають затвердити відповідальні пред-
ставники органу влади (навіть в прогресивних органах влади, наприклад, 
Міністерстві охорони здоров’я, такий процес може тривати від кількох 
днів до кількох тижнів). Це обмежує громадські ради в можливостях щодо 
поширення інформації. По-перше, в сучасних умовах швидкого темпу по-
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ширення інформації, проміжок в кілька днів між появою інформаційного 
приводу до публікації інформації про нього нівелює важливість як самого 
інформаційного приводу (як неактуального), так і джерела його розмі-
щення (як таке, що розміщує неактуальну інформацію). По-друге, за такою 
моделлю затвердження та розміщення інформації, органи влади або міс-
цевого самоврядування мають змогу впливати на інформаційну політику 
громадських рад та цензурувати найбільш резонансні заяви. 

Такі базові способи комунікації з громадськістю та ЗМІ, як випуск та поши-
рення прес-релізів, а також проведення прес-конференцій також вкрай 
рідко застосовується членами громадських рад. На рівні громадських рад 
при центральних органах влади такі канали переважно застосовуються, 
хоча і несистемно та не завжди якісно. Одночасно, на регіональному рівні 
громадські ради майже не використовують згадані канали комунікації. 

У вийняткових випадках можна знайти приклади публікації громадськими 
радами річних звітів, відкритих листів або звернень, статей/блогів/коло-
нок від індивідуальних членів рад та інфографік, участь членів ради у зу-
стрічах та круглих столах. Проте зазвичай це одиничні випадки, які можна 
прослідкувати лише на рівні громадських рад при центральних органах 
влади. 

Такі канали комунікації як колонки/статті/блоги від колективного органу, 
електронні розсилки, відеоблоги, месенджери, онлайн-трансляції тощо 
практично не використовується громадськими радами в Україні. 

Додатковими проблемами також є: 

• переважно низька якість тих інформаційних продуктів, які публіку-
ються громадськими радами; 

• часта відсутність спадковості між різними складами громадських рад 
в частині передачі контактів журналістів, доступу до сторінок в соці-
альних мережах тощо; 

• використання в процесі комунікації з журналістами та громадянами 
вузькоспеціалізованої лексики та понять, недоступних для розуміння 
неспеціалістам. 

Все це веде до того, що обмежуючи власну зовнішню комунікацію, гро-
мадські ради перестають виконувати підпункт 6 пункт 4 Типового поло-
ження про громадську раду, затвердженого Постановою КМУ №996 від 3 
листопада 2010 року, в частині інформування в обов’язковому порядку 
про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на веб-сайті орга-
ну та в інший прийнятний спосіб. 

Серед причин відсутності або низького рівня комунікацій громадських 
рад можна відзначити найважливіші з них: 

• відсутність у громадських рад ресурсів для ведення комунікації; 

• відсутність визначених політик щодо комунікації для громадських рад; 

• низький рівень знань та навичок у сфері комунікацій серед членів 
громадських рад (в т.ч. відсутність розуміння самої необхідності ве-
дення зовнішніх комунікацій та можливих способів). 
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Ключовою проблемою можна вважати відсутність ресурсів, в першу чергу 
матеріальних. Не маючи бюджетного фінансування та не залучаючи гран-
тове фінансування, громадські ради не можуть оплачувати роботу кому-
нікаційних менеджерів або менеджерів зі зав’язків з громадськістю, які 
могли би налагодити зовнішню комунікацію, не кажучи вже про роботу 
з зовнішніми консультантами або pr-агентствами. Потенційно, проблеми 
могли б частково вирішуватись за допомогою співпраці з органами вла-
ди, але останні так само відчувають нестачу ресурсів як матеріальних, так 
і кадрових, а тому неохоче надають власних спеціалістів для допомоги в 
комунікаціях громадських рад. 

Також відсутність матеріальних ресурсів могла би бути компенсована за 
рахунок активності самих членів громадських рад. Проте слід розуміти, 
що переважно громадські ради складають спеціалісти у вузьких сферах, 
а їх знання у сфері комунікацій не є високими та сучасними. Як показали 
зустрічі з представниками громадських рад при Сумській ОДА та Міністер-
стві охорони здоров’я, члени громадських рад відчувають дефіцит знань 
як про сучасні способи комунікації та деталі цього процесу. 

Також негативно впливає відсутність визначених політик ведення зов-
нішньої комунікації громадськими радами. В підпункт 6 пункт 4 Типового 
положення про громадську раду передбачається, що громадська рада має 
вести обов’язкову комунікацію з громадськістю, проте не уточнені спосо-
би та канали цієї комунікації, регулярність тощо. Відсутність таких політик 
навіть на рівні рекомендацій позбавляють членів громадських рад орієн-
тирів щодо того, як саме варто вести зовнішню комунікацію. 

Додатковою причиною можна вважати небажання членів громадських рад 
вкладати час та зусилля в зовнішню комунікацію, оскільки вони більш мо-
тивовані до діяльності у сферах моніторингу, аналізу та адвокації. Проте 
вони не усвідомлюють, наскільки співпраця зі ЗМІ та громадянами може 
допомогти їм у цих процесах (краудсорсинг, петиції, акції прямої дії та інші 
форми тиску на владу тощо). 

Оскільки назагал громадські ради демонструють слабку зовнішню комуні-
кацію, рекомендуємо:

• розробити типові для громадських рад політики у сфері зовнішньої 
комунікації, що будуть містити ключові принципи комунікації, най-
важливіші канали тощо;

• передбачити ресурсну підтримку комунікації для громадських рад, 
які можуть здійснюватись у вигляді: а) фінансової підтримки зовніш-
ньої комунікації громадських рад через оплату діяльності менеджерів 
з комунікацій (за рахунок коштів органу владу або ж грантових або 
спонсорських коштів); б) ресурсної підтримки завдяки закріпленню 
серед працівників органу влади посадових обов’язків щодо допо-
моги громадській раді у веденні зовнішніх комунікацій; в) надання 
ефірного часу або площин у муніципальних ЗМІ для використання 
громадськими радами;

• проводити навчання для членів громадських рад щодо принципів 
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побудови якісної зовнішньої комунікації та найважливіших каналів 
комунікації. Передбачити можливість залучення зовнішніх консуль-
тантів для допомоги в налагодженні зовнішньої комунікації для чле-
нів громадських рад. 

Крім того, громадські ради мають широкий спектр можливостей у сфері 
поліпшення своєї зовнішньої комунікації. Зовнішня комунікація має роз-
глядатися як один із засобів досягнення власних стратегічних цілей та 
ключовий фактор для отримання довіри від суспільства. Усі комунікаційні 
продукти та робота з каналами має керуватися 7 принципами якісної ко-
мунікації: простоти, продуманості, естетичності, інноваційності, розваж-
ливості, відкритості та правдивості. 

Громадські ради мають розпочати або активізувати власні комунікаційні 
за такими каналами:

• Сайт громадської ради. Оновлення сайту має бути підконтрольне 
керівництву Громадської ради. Бажано, щоб сайт знаходився поза 
структурою органу влади або місцевого самоврядування. Найкращий 
спосіб розміщення — окремий сайт на піддомені органу владу. Сайт 
має обов’язково має містити інформацію про склад ради, її функції 
та цілі, графік засідань та їх результати, оновлення про поточну ді-
яльність тощо. За умови обмеження ресурсів, громадські ради можуть 
використовувати для розробка своїх сайтів безкоштовні конструкто-
ри на кшталт wordpress.com або блог-платформи на кшталт medium.
com. 

• Профілі в соціальних мережах. Громадські ради мають мати профілі 
в соціальних мережах, системно їх оновлювати, використовувати їх 
для спілкування з підписниками. Для комунікації мають використову-
ватись як публічна сторінка громадської ради, так і окремі приватні 
сторінки членів громадських рад. Для громадських рад центральних 
органів влади доцільно використовувати не лише соціальну мережу 
facebook.com, але й twitter.com. 

• Прес-релізи для ЗМІ. При наявності інформаційних приводів, що сто-
суються діяльності громадських рад, останні мають готувати та поши-
рювати прес-релізи для ЗМІ. Громадські ради також мають вести та 
оновлювати бази даних ЗМІ для поширення прес-релізів. 

• Статті, колонки та блоги для ЗМІ. Для викладення складних ситуацій, 
які неможливо пояснити через прес-реліз, а також для поширення 
аналітичної інформації у сфері компетенції громадської ради, до-
цільно застосовувати публікацію в ЗМІ таких інформаційних матері-
алів як статті, блоги або колонки. Такі матеріали можуть публікувати 
як від імені громадської ради як колективного органу, так і від імені 
її окремих членів. 

• Відео. Оскільки споживання відеоконтенту в останні роки показує 
найбільший приріст та зацікавленість споживачів, громадським ра-
дам доцільно використовувати для поширенні інформації відео-
формати: відеозверенння, ролики-експлейнери, відеоблоги тощо. 
Поширення може відбуватись через сторінки у facebook, а також спе-
ціалізовані соціальні мережі з поширення відео, як youtube, vimeo 
тощо. 

Рекомендації
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• Інфографіка. Для спрощеного візуального пояснення складної ін-
формації громадським радам доцільно використовувати формат ін-
форграфіки. Інфографіку можна поширювати через соціальні мере-
жі, публікувати в ЗМІ, роздавати під час публічних заходів. 

• Публічні заходи. Для поширення інформації в експертному середо-
вищі доцільно організовувати та брати участь у таких публічних за-
ходах як круглі-столи, експертні наради тощо. Для спілкування з жур-
налістами можна використовувати такі формати як прес-коференції, 
брифінги, прес-сніданки тощо. Для отримання зворотного зв’язку від 
населення, можна проводити зустрічі в профільних установах тощо. 

• Електронна розсилка. Для системного поширення актуальної інфор-
мації про діяльність громадсьої ради серед зацікавлених сторін до-
цільно використовувати e-mail розсилку. Розсилку можна здійнюва-
ти безкоштовно за допомогою сервісів на кшталт mailchimp.com. 

• Месенджери. Для оперативного надання консультацій та інформа-
ційної допомоги зацікавленим сторонам, доцільно відкрити можли-
вість для консультацій через месенджери, наприклад, facebook-ме-
сенджер, telegram, viber тощо. Для автоматизації процесу щодо 
найбільш поширених запитань можна використовувати чат-боти на 
кшталт chattypeople.com. 

• Онлайн-трансляції. Для того, щоб зробити діяльність громадської 
ради максимально прозорою, можна використовувати онлайн-тран-
сляції засідань ради. Важливо в процесі трансляції відповідати на 
коментарі, які будуть залишати глядачі.

• Річні звіти про діяльність. Для того, щоб скласти загальне враження 
та показати системну діяльність протягом року громадська рада має 
випускати публічні річні звіти про діяльність. Такі звіти не обов’язко-
во мають бути в друкованому форматі, достатньо електронної версії.

Рекомендації

Це
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