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Постановка проблеми. Нині дедалі акту-
альнішою постає проблема громадських екс-
пертиз діяльності органів публічного управ-
ління, зокрема місцевих органів державної 
виконавчої влади.

Процедура громадської експертизи дає 
можливість інститутам громадянського сус-
пільства оцінити ефективність діяльності 
певного органу виконавчої влади, ефектив-
ність виконання державних програм, якість 
надання адміністративних послуг чи дотри-
мання законодавства. 

Під час дослідження цього питання були 
поставлені такі цілі:

– дослідити правові засади здійснення 
громадської експертизи;

– охарактеризувати порядок проведення 
громадської експертизи;

– проаналізувати громадські експертизи, 
що проводились інститутами громадянсько-
го суспільства у Львівській облдержадміні-
страції.

Виклад основного матеріалу. Поста-
новою Кабінету Міністрів України від 
05.11.2008 було запроваджено порядок гро-
мадської експертизи органів виконавчої 
влади. Так, відповідно до цієї постанови 
громадська експертиза діяльності органів 
виконавчої влади є складником механізму 
демократичного управління державою, який 
передбачає проведення інститутами гро-
мадянського суспільства оцінки діяльності 
органів виконавчої влади, ефективності при-
йняття і виконання такими органами рішень, 
підготовку пропозицій щодо розв’язання сус-
пільно значущих проблем для їх урахування 

органами виконавчої влади у своїй роботі [1]. 
Фактично цією постановою було запрова-
джено один із правових механізмів реалізації 
конституційного права громадян на участь в 
управлінні державними справами, що перед-
бачено ст. 38 Конституції України [2].

Відповідно до цього Порядку сприяння 
проведенню громадської експертизи діяль-
ності органів виконавчої влади, затвердже-
ного Постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни № 976, громадській експертизі підлягає 
діяльність органів виконавчої влади, а орган 
виконавчої влади не може відмовити інсти-
туту громадянського суспільства у проведен-
ні такої експертизи.

Більше того, такий орган виконавчої 
влади після надходження від інституту гро-
мадянського суспільства письмового запиту 
щодо проведення громадської експертизи: 
видає у тижневий строк наказ (розпоря-
дження) про проведення такої експертизи 
і заходів, пов’язаних з підготовкою матеріа-
лів; утворює у разі потреби робочу групу для 
підготовки матеріалів із залученням пред-
ставників інституту громадянського сус-
пільства, що ініціює проведення громадської 
експертизи; розміщує у тижневий строк 
інформацію про надходження запиту щодо 
проведення громадської експертизи та за-
ходи, здійснені органом виконавчої влади з 
метою сприяння її проведенню, на власному 
веб-сайті; подає інституту громадянського 
суспільства матеріали або завірені в установ-
леному порядку їх копії з урахуванням ви-
мог та строку, визначених Законом України 
«Про інформацію».
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Порядком проведення консультацій із 
громадськістю з питань формування та реа-
лізації державної політики передбачено, що 
консультації з громадськістю проводяться з 
метою залучення громадян до участі в управ-
лінні державними справами, надання можли-
вості для їх вільного доступу до інформації 
про діяльність органів виконавчої влади, а 
також забезпечення гласності, відкритості 
та прозорості діяльності зазначених органів 
[3]. Саме проведення консультацій із громад-
ськістю має сприяти налагодженню систем-
ного діалогу органів виконавчої влади з гро-
мадськістю, підвищенню якості підготовки 
рішень з важливих питань державного і сус-
пільного життя з урахуванням громадської 
думки, створенню умов для участі громадян 
у розробленні проектів таких рішень.

Варто зауважити, що на виконання ви-
щенаведеного законодавства низкою громад-
ських організацій Львівської області були 
скеровані запити на проведення громадської 
експертизи діяльності Львівської облдер-
жадміністрації.

Так, розпорядженням голови Львівської 
облдержадміністрації у 2013 році на підставі 
запиту на проведення громадської експерти-
зи Всеукраїнської молодіжної громадської 
організації «Студентське братство» щодо ді-
яльності обласної державної адміністрації із 
забезпечення вимог законодавства стосовно 
регіональних цільових програм, втілення 
антикорупційних стандартів, проведення 
публічного громадського обговорення звітів 
та проектів нормативно-правових актів було 
затверджено проведення громадської експер-
тизи [4].

Відповідно до експертних пропозицій 
Всеукраїнської молодіжної громадської ор-
ганізації «Студентське братство», метою 
проведення громадської експертизи було 
удосконалення діяльності Львівської об-
лдержадміністрації у сфері забезпечення 
вимог законодавства щодо регіональних ці-
льових програм, втілення антикорупційних 
стандартів, проведення публічного громад-
ського обговорення звітів та проектів нор-
мативно-правових актів у процесі реалізації 
видатків в освітньо-культурній сфері, насам-
перед пов’язаній із виконанням Програ-
ми розвитку української мови, української 
культури та історичної свідомості громадян 
України на території Львівської області на 
2012-2014 роки [5]. Подані експертні пропо-
зиції були розглянуті як комплекс практич-
них порад, спрямованих на покращення ро-
боти місцевого органу державної виконавчої 
влади [6].

Розпорядженням голови Львівської об-
лдержадміністрації від 14.08.2013 року було 

затверджено проведення громадської екс-
пертизи на підставі запиту про проведення 
громадської експертизи громадською орга-
нізацією «Західноукраїнський регіональний 
інститут громадянського суспільства ім. 
Ярослава Мудрого» щодо стану виконання 
структурними підрозділами обласної дер-
жавної адміністрації законодавства України 
стосовно розвитку інформаційного суспіль-
ства [7] (зазначена експертиза так і не була 
проведена).

У 2015 році Центр громадської адвока-
тури звернувся до Департаменту охорони 
здоров’я Львівської облдержадміністрації 
із запитом про проведення громадської екс-
пертизи діяльності Львівської обласної дер-
жавної адміністрації щодо залучення гро-
мадськості до бюджетного процесу у сфері 
охорони здоров’я [8]. Підставою проведен-
ня громадської експертизи у сфері охорони 
здоров’я є те, що одним із напрямів у сфері 
охорони здоров’я відповідно до Програми со-
ціально-економічного та культурного розви-
тку Львівської області на 2015 рік була опти-
мізація мережі лікувально-профілактичних 
закладів з метою забезпечення відповідного 
доступу населення до медичних послуг усіх 
рівнів надання медичної допомоги, подаль-
ша реалізація програмно-цільового методу 
фінансування для розвитку пріоритетних на-
прямів галузі охорони здоров’я. Ефективним 
способом підвищення якості певних реформ, 
розробки програм є залучення громадськос-
ті, окрім того, це визнається як необхідна 
умова належного управління бюджетними 
ресурсами [8, с. 1].

Наказом директора департаменту охо-
рони здоров’я від 22.10.2015 № 805 доруче-
но сприяти громадській організації «Центр 
громадської адвокатури» у проведенні такої 
експертизи [9].

За результатом проведеної громадської 
експертизи інститутом громадянського сус-
пільства були надані такі пропозиції [10]: 

1) застосовувати системне залучення гро-
мадської участі до формування та реалізації 
політики у тому числі у питаннях бюджету.

Ідеться про посилення інформування 
та використання таких форм, як громадські 
обговорення, консультації з громадськістю, 
електронні консультації щодо проектів рі-
шень, особливо бюджетних програм, залу-
чення представників пацієнтських організа-
цій;

2) застосування такого інструменту, як 
«консультації з громадськістю», у практиці 
діяльності Департаменту охорони здоров’я.

За даними про стан проведення кон-
сультацій у Львівській обласній державній 
адміністрації, проведено 48 заходів із кон-
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сультацій із громадськістю різними струк-
турними підрозділами адміністрації, за 
даними за 2015 рік (окрім даних першого 
кварталу року) – 76 консультацій. З таких, 
які стосувались проектів рішень та питань 
бюджету, обласних програм – 40 консульта-
цій у 2014 році, та 6 у 2015 році за наявними 
даними (окрім першого кварталу 2015 р.) 
[10, с. 3];

3) підвищення інформативності веб-
сайту Департаменту охорони здоров’я, подан-
ня інформації, яка є цікавою для пацієнтів, 
НУО, медиків. Створення окремої рубрики 
на сайті Департаменту охорони здоров’я, яка 
стосується консультацій із громадськістю та 
інших можливостей, включення бюджетної 
інформації у контент веб-сайту.

Вимоги щодо оприлюднення інформа-
ції про бюджетні питання містить низка 
законодавчих актів. Так, відповідно до За-
кону України «Про доступ до публічної ін-
формації» є ряд законодавчих вимог, у тому 
числі оприлюднення інформації про бюджет. 
Більша відкритість та оприлюднення інфор-
мації, яка є цікавою для громадськості, па-
цієнтів, представників медичної спільноти, 
що стосується саме діяльності органу влади 
у сфері охорони здоров’я та пов’язана з бю-
джетними питаннями, обсягами та предмета-
ми фінансування, сприяє збільшенню актив-
ності та залученню громадян;

4) проведення консультацій із громад-
ськістю щодо обласних бюджетних програм. 

Ідеться про використання консультацій у 
формах громадських обговорень, посилення 
інформування шляхом розсилки на електро-
нні скриньки організацій, медичних спільнот 
щодо питань, які є на обговоренні через елек-
тронні консультації, у соціальних мережах, 
що натепер стають хорошими майданчиками 
комунікації;

5) розробка та прийняття рішень у сфері 
бюджетних питань, у тому числі обласних 
програм, на основі вивчення проблем галу-
зі, системного планування та дотримання 
визначених стратегічних напрямів.

Ідеться про узгоджений підхід до розроб-
ки та прийняття відповідних програм;

6) впровадження соціального замовлення 
як способу залучення громадських неурядо-
вих організацій до профілактики та поперед-
ження захворювань.

Побудова ефективної структури охорони 
громадського здоров’я не є можливою без за-
лучення громадських неурядових організа-
цій, які об’єднують пацієнтів. Таке залучення 
має бути не тільки до певних інформаційних 
кампаній, але і, як зазначалося вище, спіль-
ної побудови плану дій щодо профілактики, 
надання соціальних послуг;

7) запрошувати профільні пацієнтські ор-
ганізації на розкриття пропозицій конкурс-
них торгів (станом на сьогодні не актуально, 
враховуючи внесення змін до законодавства 
про державні закупівлі).

Таким чином, Типове положення про 
громадську раду, затверджене Постановою 
Кабінету Міністрів України від 3 листопада 
2010 р., надає громадським радам при орга-
нах виконавчої влади право також проводи-
ти громадську антикорупційну експертизу 
нормативно-правових актів, тобто перевірку 
проектів актів на предмет наявності в них по-
ложень, що сприяють або можуть сприяти 
вчиненню корупційних правопорушень.

Порядок проведення такої експертизи 
був розроблений Міністерством юстиції та 
затверджений постановою Кабінету Міні-
стрів України.
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Статья посвящается исследованию процедуры общественной экспертизы деятельности органов 
публичного управления на примере Львовской областной государственной администрации. Анализи-
руются запросы институтов гражданского общества (общественных организаций) по проведению 
общественной экспертизы деятельности Львовской облгосадминистрации и ее отдельных струк-
турных подразделений.

Ключевые слова: общественная экспертиза, запрос, институт гражданского общества, деятельность, 
органы исполнительной власти, распоряжения председателя, приказ.

The article is devoted to the study of the procedure of public examination of the activities of public admin-
istration bodies on the example of the Lviv Regional State Administration. The needs of civil society organiza-
tions (non-governmental organizations) regarding the conduct of public expertise of the Lviv Regional State 
Administration and its separate structural units are analyzed.

Key words: public examination, request, institute of civil society, activity, executive bodies, order of the 
chairman, order.


