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ПЕРЕДМОВА

В

заємодія між державними інституціями та громадянами є важливим механізмом як дотримання прозорості у прийнятті рішень органами влади,
контролю за виконанням законодавства, так і для розвитку громадянського
суспільства, підвищення рівня правової та політичної культури громадян.
Посібник, який ви тримаєте в руках, складається з двох частин: перша
частина “Участь громадськості у законотворчому процесі” описує, які
можливості існують для співпраці між громадянами та Верховною Радою
України, центральними органами виконавчої влади, а друга частина “Основні
аспекти законодавчого процесу” детально описує етапи законодавчого процесу у Верховній Раді України.
Міжпарламентський Союз та Програма розвитку ООН у квітні 2012 року
опублікували порівняльний аналіз “Парламенти світу: змінний характер парламентського представництва”. Відповідно до цього дослідження постійно
зростають очікування громадян від співпраці із парламентами. Тенденції
очікувань такі:
• отримання більшого обсягу інформації про парламентську діяльність та
про те, як на неї впливати;
• більша підзвітність парламентів та їх здатність реагувати на суспільні запити;
• отримання послуг відповідно до потреб громадян,
(http://pdp.org.ua/images/stories/materials/Parlament_report_web_ukr_2012Nov.pdf ).
В Україні останніми роками значно зросли можливості для громадян співпрацювати із органами влади, отримувати більше інформації про законодавчі
ініціативи, рішення, які в процесі прийняття. Наприклад, у Верховній Раді
комітетами проводиться все більша кількість публічних заходів: парламентських та комітетських слухань, круглих столів, майже всі комітети мають свої
сторінки у мережі Інтернет, створені сторінки в соціальних мережах, існують
можливості коментувати законопроекти через урядовий портал для громадськості www.civic.kmu.gov.ua або портал Верховної Ради України “Народна
законотворчість”. З іншої сторони, більші можливості для співпраці спричиняють вищі вимоги до професійного рівня експертів громадських організацій.
Використання даного посібника допоможе вибрати найбільш оптимальний
спосіб співпраці із Верховною Радою або центральним органом виконавчої
влади, зокрема, а також максимально розуміти всі етапи законодавчого процесу. Це друге видання обох частин, оновлене і перероблене відповідно
до тих змін, які відбулися у процедурному забезпеченні прийняття рішень
у Верховній Раді України (відповідно до чинного законодавства на 1 січня
2013 року), а також відповідно до зростання інтересу як громадських організацій, так і окремих громадян, експертів співпрацювати із парламентом та
центральними органами виконавчої влади. Видання здійснене в рамках серії
видань “Законотворчість” Програми сприяння Парламенту ІІ (ПСП ІІ).
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УЧАСТЬ
ГРОМАДСЬКОСТІ
У ЗАКОНОТВОРЧОМУ
ПРОЦЕСІ

ВСТУП

В

ажливість співпраці органів державної влади із громадянським суспільством, громадськими об’єднаннями є важливим елементом системи стримувань і противаг, механізмом контролю за прийняттям державних рішень з
боку виборців між виборчими кампаніями, залучення та участі громадськості
в процесі прийняття рішень, а також ознакою прозорості політичних процесів в державі. Необхідність співпраці визнається обома сторонами діалогу,
має необхідну законодавчу базу, механізми, а також певний як позитивний,
так і негативний досвід.
Програма сприяння Парламенту України Агентства США з міжнародного розвитку діє в Україні з 1994 року, сприяючи Верховній Раді України,
органам виконавчої влади, а також громадським організаціям України в
інституційній розбудові платформи для співпраці, підвищенні ефективності
та професійності взаємодії. Перше видання посібника «Участь громадськості
у законотворчому процесі» було підготовлене менеджером ПСП Юрієм
Шкарлатом та колегами з громадської організації «Лабораторія законодавчих
ініціатив» у 2008 році для використання народними депутатами України та
працівниками Верховної Ради у співпраці із громадськими організаціями.
Видання 2008 року описувало теоретичні та юридичні засади співпраці між
законотворцями та громадянським суспільством, форми участі громадян у
законотворчому процесі та правове підгрунття співпраці. Це друге оновлене
видання підготовлене працівниками ПСП із загальним впорядкуванням менеджера програм громадянського суспільства Марини Руденко.
В посібнику висвітлені теми співпраці громадських об’єднань та Верховної Ради, центральними органами виконавчої влади, які найбільше цікавили
громадські організації під час проведення Програмою сприяння Парламенту
України тренінгів із доступу громадян до законодавчого процесу в різних
регіонах України. За останні кілька років було проведено більше 70 навчальних тренінгів. Вони підтвердили значний інтерес громадськості до співпраці
з Верховною Радою України та іншими органами влади саме у сфері законо
творчої діяльності.
Відповідно до Конституції України народ України є єдиним джерелом
влади і здійснює її через участь у виборах до органів влади різного рівня, а
також через участь у референдумах та плебісцитах. Посібник містить практичні рекомендації щодо опосередкованої участі громадян в законодавчому
процесі на різних його етапах, тобто використання механізмів впливу на
суб’єктів законодавчої ініціативи, рекомендації, як побудувати ефективну
співпрацю з комітетами Верховної Ради України, центральними органами
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виконавчої влади, як представляти свої напрацювання на заходах комітетів,
містить приклади здійснення тих чи інших ініціатив, а також історії успішної
співпраці між комітетами Верховної Ради України та громадськими організаціями, установами, окремими громадянами тощо.
Мета посібника – підвищення рівня компетентності громадських
об’єднань, активних громадян, експертів для ефективної співпраці з органами влади. Посібник має на меті спрямувати зацікавлену у співпраці громадську організацію або громадянина у пошуку необхідної інформації щодо
налагодження ефективної співпраці з відповідним органом влади.
Посібник буде корисним для співпраці між народними депутатами України та громадськими організаціями. Видання стане в нагоді представникам
організацій громадянського суспільства, студентам, юристам, політологам
тощо.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВА
БАЗА СПІВПРАЦІ МІЖ
ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ
ТА ГРОМАДЯНСЬКИМ
СУСПІЛЬСТВОМ

П

ід час підготовки організацій громадянського суспільства, окремих громадян до співпраці із Верховної Радою України необхідно звертатися до
такої законодавчої бази:

Конституція України:
-	 Стаття 1 передбачає, що “Україна є суверенна і незалежна, демократична,
соціальна, правова держава”.
-	 Частина друга та третя статті 5 закріплюють, що “носієм суверенітету і
єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами
або посадовими особами”.
-	 Стаття 38 закріплює право громадян на участь в управлінні державними
справами.
-	 Стаття 69 передбачає, що “народне волевиявлення здійснюється через
вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії”.
-	 Стаття 93 Конституції України встановлює, що “право законодавчої
ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові України,
народним депутатам України, Кабінету Міністрів України, Національному
Банку України.
-	 Розділ 4 Конституції України встановлює повноваження Верховної Ради
України.

Закон України «Про звернення громадян»
Регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм
Конституцією України права вносити в органи державної влади, об’єднання
12

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ. УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ЗАКОНОТВОРЧОМУ ПРОЦЕСІ

громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності,
викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних
і громадських органів. Закон забезпечує громадянам України можливості
для участі в управлінні державними і громадськими справами для впливу
на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування,
підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення.

Закон України «Про Регламент Верховної Ради України»
Визначає порядок роботи Верховної Ради України, її органів та посадових
осіб, засади формування, організації діяльності та припинення діяльності
депутатських фракцій і груп у Верховній Раді.
Регламент встановлює порядок підготовки і проведення сесій Верховної
Ради, її засідань, формування державних органів, визначає законодавчу процедуру, процедуру розгляду інших питань, віднесених до повноважень парламенту, та порядок здійснення контрольних функцій Верховної Ради.

Закон України «Про комітети Верховної Ради України»
Визначає правовий статус комітетів Верховної Ради України, їх функції та
організаційні основи діяльності.

Закон України «Про доступ до публічної інформації»
Визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ
до інформації, якою володіють суб’єкти владних повноважень, інші розпорядники публічної інформації, визначені цим Законом, та інформації, що
становить суспільний інтерес.

Закон України «Про громадські об’єднання»
Цей Закон визначає правові та організаційні засади реалізації права на
свободу об’єднання, гарантованого Конституцією України та міжнародними
договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою
України, порядок утворення, реєстрації, діяльності та припинення громадських об’єднань. Закон набув чинності 1 січня 2013 року. В ньому закладено
спрощення реєстраційних дій щодо громадських об’єднань, надання громадським організаціям права діяти на всій території України незалежно від їх
статусу. Стаття 21 та 22 Закону описують механізми співпраці між громадськими об’єднаннями та органами влади різних рівнів.
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Закон України «Про статус народного депутата»
Визначає статус (права, обов’язки і відповідальність) народного депутата
України у Верховній Раді України та за її межами, встановлює правові і соціальні гарантії здійснення народним депутатом України своїх депутатських
повноважень.

Закон України «Про інформацію»
Регулює відносини щодо створення, збирання, одержання, зберігання,
використання, поширення, охорони і захисту інформації.
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ШЛЯХИ ДОСТУПУ ГРОМАДЯН
ДО ЗАКОНОДАВЧОГО
ПРОЦЕСУ: СПІВПРАЦЯ ІЗ
ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ
Конституція України (ст.75) покладає на Верховну Раду України (ВР)
виконання таких функцій як законотворча, установча, контрольна та представницька.
Законотворчий процес є надзвичайно складним для розуміння громадськістю: які кроки проходить законодавча ініціатива поки стане законом,
якими є шляхи впливу на законотворчий процес на різних стадіях, як покращити ефективність впливу громадськості на процес законотворення.
Детальний опис та схеми законотворчого процесу розміщено в другій частині посібника. В цій частині розглянемо законодавчий процес з точки зору
того, яким чином зацікавлена громадськість може вплинути на розгляд проекту закону на тій чи іншій стадії його проходження. Також у додатку до цієї
частини пропонується схема з рекомендаціями щодо участі громадськості на
різних етапах підготовки та проходження законопроекту у Верховній Раді.
Законодавчий процес регулюється Конституцією України, Законом Про
«Регламент Верховної Ради України», Положенням про порядок роботи у ВР
із проектами законів, постанов, інших актів ВР, Бюджетним Кодексом.
Існують такі стадії законодавчого процесу у ВР:
1. Передпроектна стадія (законодавча пропозиція)
2. Проектна стадія
3. Законодавча ініціатива - стадія внесення законопроекту на розгляд ВР
4. Стадія розгляду законопроекту (перше, друге, третє читання, внесення
альтернативних законопроектів, обговорення законопроектів тощо)
5. Стадія ухвалення законопроекту
6. Засвідчувальна стадія
7. Інформаційна стадія
Перші дві стадії можуть передбачати проведення відповідної інформаційної роботи з боку громадськості. Наприклад, неурядова організація (НУО)
працює над питанням, яке законодавчо не врегульоване або недостатньо
15
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врегульоване. НУО може звернутися до суб’єктів законодавчої ініціативи –
народних депутатів, Президента України, Кабінету Міністрів України, Націо
нального Банку України зі своїми пропозиціями щодо врегулювання того чи
іншого питання.
Розглянемо можливість внесення такої пропозиції через народних депутатів України як суб’єктів законодавчої ініціативи.
Перше завдання, яке стоїть перед громадськістю – це визначити свого
лідера впливу. Необхідно на сайті ВР продивитись список народних депутатів (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat_list) і обрати таких, яким може
бути цікава тема, яку громадська організація пропонує врегулювати шляхом
прийняття нового закону або шляхом внесення змін до діючого закону.
Наступним кроком буде підготовка листа з обґрунтуванням необхідності прийняття законопроекту. Як зазначалося вище, було б добре, якби НУО провела
відповідну інформаційну кампанію, зокрема, через соціальні медіа, долучила
до своєї роботи інші партнерські організації.

Стадія законодавчої ініціативи
Як тільки народний депутат або інший суб’єкт законодавчої ініціативи
подає до ВР законопроект, він невдовзі з’являється на сайті ВР. Протягом
5 днів проект закону розглядається Головою ВР, який визначає головний
комітет ВР, що буде в подальшому займатися розглядом законопроекту
(підготовкою до попереднього розгляду та висновків щодо включення до
порядку денного сесії, підготовкою до другого читання тощо). Також законопроект обов’язково надсилається до Комітету з питань бюджету, Комітету з
питань Євроінтеграції та Комітету з питань Регламенту, депутатської етики
та забезпечення діяльності Верховної Ради України, а також всім народним
депутатам України та іншим суб’єктам законодавчої ініціативи, відповідним
міністерствам, іншим державним органам тощо.
Після цього до головного комітету, що готує проект закону до першого
читання, можуть надсилатися експертні висновки, пропозиції. На цьому
етапі НУО може надавати свою експерту оцінку голові профільного
комітету, народним депутатам-членам комітету, іншим народним депутатам. Важливу роль на етапі попереднього розгляду законопроекту відіграє
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України
(http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site/p_pidrozdil?pidid=1227), яке готує свій
висновок на вказаний законопроект для попереднього розгляду в головному комітеті і при обговоренні його вже безпосередньо в сесійній залі.
НУО може також звернутися і до зазначеного управління зі своїми
коментарями.
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Протягом 30 днів з дня отримання законопроекту головний комітет попередньо розглядає законопроект, узагальнює зауваження та пропозиції і приймає рішення на засіданні комітету щодо рекомендації включення до порядку
денного сесії або повернення суб’єкту законодавчої ініціативи.
На етапі попереднього розгляду законопроекту може бути внесений альтернативний законопроект протягом 14 днів з дня реєстрації законопроекту.
Альтернативними вважаються законопроекти, які містять положення, що
регулюють однакове коло питань та повторюють за суттю положення щодо
регулювання одних і тих же суспільних відносин.
Між першим і другим читанням важливу роль у підготовці законопроекту відіграють секретаріати комітетів, до яких також можна звертатися із
пропозиціями. Секретаріат відповідного комітету збирає протягом 14 днів
від дня голосування законопроекту правки суб’єктів законодавчої ініціативи
до законопроекту для формування порівняльної таблиці до голосування у
другому читанні. Інформацію про контакти працівників секретаріатів можна
знайти на сайті Верховної Ради та на сайтах комітетів. На етапі підготовки
законопроекту до другого читання можуть бути проведені публічні заходи
комітету щодо обговорення законодавчої ініціативи, наприклад, слухання,
круглі столи, може бути замовлено експертний висновок академічним установам, проведено обговорення з громадськими активістами тощо.
Електронна сторінка Верховної Ради України - www.rada.gov.ua містить
всю інформацію, необхідну для ефективної співпраці між ініціативною
громадськістю та народними депутатами України, комітетами парламенту,
тільки необхідно грамотно подати інформацію та знайти точки доступу, а
також розуміти тонкощі законотворчого процесу.
Інколи громадськість може вимагати відкликати законопроект.
Відкликання регулюється ст. 89 та 90 Регламенту Верховної Ради.
У випадку, якщо законопроект ще не включено до порядку денного сесії
Верховної Ради України, то суб’єкт права законодавчої ініціативи, який його
вніс може відкликати законопроект. Якщо законопроект вже включений
до порядку денного сесії до його прийняття Верховною Радою в першому
читанні за основу, тільки Верховна Рада може прийняти рішення про його
відкликання. Порушення питання про відкликання законопроекту здійснюється шляхом подання письмової заяви ініціатором внесення – суб’єктом
права законодавчої ініціативи на ім’я Голови Верховної Ради України. Більш
детально процес відкликання законопроекту прописано у другій частині
посібника.
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ШЛЯХИ ДОСТУПУ ГРОМАДЯН ДО ЗАКОНОДАВЧОГО
ПРОЦЕСУ: СПІВПРАЦЯ ІЗ ЦЕНТРАЛЬНИМИ
ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
Як було зазначено раніше, правом законодавчої ініціативи Конституція
України наділяє окрім народних депутатів України, також Президента України, Кабінет Міністрів України та Національний банк України (стаття 93).
Саме тому взаємодія громадських організацій щодо участі у законо
творчому процесі не повинна обмежуватись лише стінами Верховної Ради
України, а має також враховувати повноваження інших суб’єктів законодавчої
ініціативи, які, можливо, і розробляли важливий для діяльності вашої організації законопроект.
Важливо знати, що Президент України має додаткові повноваження
відносно інших суб’єктів законодавчої ініціативи, які полягають у першочерговому розгляді Верховною Радою України ініційованих Президентом
України законопроектів, які він визначає як невідкладні, а також можливості
повернути закон зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями
до Верховної Ради України для повторного розгляду (право вето).
Для громадських організацій та їх об’єднань це може мати принципове значення у випадках, коли Верховна Рада України вже в цілому схвалила законопроект, який матиме, на думку громадськості, негативні соціально-економічні
наслідки. Звернення до Президента України у таких випадках з аргументованим викладенням потенційних ризиків та загроз, які можуть виникнути у разі
підписання схваленого закону, часто призводить до застосування Президентом
України права вето, а відтак – надає додаткові можливості громадськості для
посилення своєї ролі у подальшій роботі над законопроектом.
Як і у Верховній Раді України, нормопроектна діяльність Уряду України та центральних органів виконавчої влади також має свої встановлені
регламентні процедури. Перш за все, діяльність таких органів регулюється
Конституцією України, законами України «Про Кабінет Міністрів України»,
«Про центральні органи виконавчої влади України», положеннями про окремі
центральні органи виконавчої влади, затвердженими відповідними указами
Президента України, а також Регламентом Кабінету Міністрів України,
затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України.
Далеко не завжди кінцевою метою громадської організації або їх об’єднань
є закріплення нових, або зміна існуючих правил поведінки на рівні законів.
Часто проблеми, які намагаються владнати інститути громадянського суспільства, виникають із довільного тлумачення центральними органами виконавчої влади тої або іншої існуючої норми закону. Тому називати схвалення
бажаного тексту закону досягненням кінцевої мети для інститутів громадянського суспільства нерідко є передчасним.
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Верховна Рада України звикла вдаватись до активного використання
 ланкетних норм, тобто таких, що не встановлюють певні правила поведінки,
б
а передбачають існування інших норм, розміщених в підзаконних актах, у
яких правила поведінки вже деталізуються.
Підзаконні нормативно-правові акти — це нормативні акти компетентних
органів, що видаються на підставі закону, відповідно до закону і для його
виконання. До таких актів відносять нормативно-правові акти Верховної
Ради України (постанови), Президента України (укази), Кабінету Міністрів
України (постанови) та міністерств, а також інших центральних органів виконавчої влади (накази, інструкції).
Звідси логічним є постійне переміщення центрів уваги громадськості за
Кабінет Міністрів
лінією Центральні органи виконавчої влади
Президент на етапі розробки та супроводу законопроВерховна Рада
екту та Верховна Рада
Кабінет Міністрів
центральні органи виконавчої влади на етапі виконання закону, розробки та схвалення відповідних
підзаконних нормативно-правових актів.
Схематично всю процедуру розробки проекту нормативно-правового акта
в Кабінеті Міністрів можна представити наступним чином:
Створення робочої
групи

Міністерство фінансів
ОВО
ЯЗК

В’

ОБО

Міністерство юстиції або
інший ЦОВВ як головний
розробник проекту акта

Проведення
експертизи в
Секретаріаті КМУ

Міністерство економіки

КОВО

ОБОВ’ЯЗ

НА

ЗА

КЛ

ЮЧ

НО

МУ

Інші заінтересовані
органи виконавчої влади,
визначені головним
розробником

ЕТ
АП

І

Міністерство юстиції

Громадська експертиза

Затвердження на засіданні
Кабінету Міністрів України

Затвердження на
Верховна Рада
засіданні Кабінету
України
Міністрів України
19

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ. УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ЗАКОНОТВОРЧОМУ ПРОЦЕСІ

Важливо знати, що відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 950 від 18.07.2007 р.,
розробниками проектів актів Кабінету Міністрів є міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, державні колегіальні органи, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські
держадміністрації відповідно до своєї компетенції.
Це означає, що у випадку прийняття рішення громадською організацією
або їх об’єднанням долучитись до процесу розробки підзаконного акту
Кабінету Міністрів формування громадської думки та організація кампанії з її просування має починатись ще на регіональних, локальних рівнях
через міські держадміністрації. При чому, значно ефективнішою буде така
діяльність у випадках формування міжрегіональних коаліцій громадських
об’єднань та залучення до загальної інформаційної кампанії представників
відповідних місцевих органів державної влади. В результаті це надасть більшої ваги та серйозності представленим аргументам, а відтак – сприятиме
більш уважному ставленню представників центральних органів виконавчої
влади до отриманих пропозицій.
Окрім того, проведені розрахунки, експертні оцінки та інші інформаційноаналітичні матеріали, підготовленні громадськістю щодо існуючої проблематики та шляхів її вирішення, можуть виступати додатковими джерелами
інформації для державних службовців, які займаються підготовкою відповідних проектів актів. Адже, відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів
України «…розробник аналізує стан справ у відповідній сфері правового
регулювання, причини, які зумовлюють необхідність підготовки проекту,
визначає предмет правового регулювання, механізм вирішення питання,
що потребує врегулювання, передбачає правила і процедури, які, зокрема,
унеможливлювали б вчинення корупційних правопорушень, а також робить
прогноз результатів реалізації акта та визначає критерії (показники), за
якими оцінюватиметься ефективність його реалізації.»
У разі необхідності фінансування реалізації акта з державного або місцевого бюджетів Регламент також передбачає проведення необхідних фінансово-економічних розрахунків, які проводяться за методикою Міністерства
фінансів України.
У випадку, якщо рівень підготовлених громадськістю матеріалів буде на
достатньому професійному рівні, існує значна ймовірність, що представника громадського об’єднання буде залучено до подальших консультацій,
які можуть передбачати різні форми, як то: індивідуальні зустрічі, наради,
запрошення до складу робочих груп тощо.
Доволі часто розробка проекту підзаконного акту, як і законопроекту,
може відбуватись у формі робочих груп. Принципи їх діяльності схожі до
діяльності робочих груп, створених у Верховній Раді.
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До складу таких робочих груп, зазвичай, запрошуються представники
центральних органів виконавчої влади, експертиза яких є обов’язковою за
Регламентом, – Міністерство фінансів, Міністерство економічного розвитку
і торгівлі, Міністерство юстиції України, а також усі інші зацікавлені органи
влади, яких визначає головний розробник. Переважно основна робота виконується у профільному центральному органі виконавчої влади (міністерстві,
агентстві або інспекції), який узагальнює усі отриманні експертні висновки,
погоджує проект акту із Секретаріатом Кабінету Міністрів та представляє
його на засіданні Уряду.
У цьому контексті часто виникають запитання: «А що робити, коли представники наших громадських організацій або їх об’єднань не потрапили до
складу таких робочих груп, адже просто неможливо залучити усіх охочих до
такої діяльності? Що робити у випадках, коли проекти актів розробляються
взагалі не у форматі робочих груп?».
Відповіді на ці та інші подібні питання містяться у Постанові Кабінету
Міністрів України № 996 від 3.11.2010 р. «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», якою, зокрема,
затверджується порядок проведення консультацій з громадськістю. Документ
передбачає дві форми консультації з громадськістю: публічне громадське
обговорення (безпосередня форма) та вивчення громадської думки (опосередкована форма).
12. В обов’язковому порядку проводяться консультації з
громадськістю у формі публічного громадського обговорення
щодо:
проектів нормативно-правових актів, що мають важливе
суспільне значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов’язків громадян, а також актів, якими
передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для
суб’єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства, здійснення повноважень місцевого самоврядування,
делегованих органам виконавчої влади відповідними радами;
проектів регуляторних актів;
проектів державних і регіональних програм економічного,
соціального і культурного розвитку, рішень стосовно стану
їх виконання;
звітів головних розпорядників бюджетних коштів про їх
витрачання за минулий рік.
13. Публічне громадське обговорення передбачає організацію і проведення:
конференцій, форумів, громадських слухань, засідань за
круглим столом, зборів, зустрічей з громадськістю;
теле- або радіодебатів, Інтернет-конференцій, електронних консультацій.
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…
16. Для проведення публічного громадського обговорення
шляхом електронних консультацій з громадськістю використовується урядовий веб-сайт «Громадянське суспільство і
влада», офіційні веб-сайти органів виконавчої влади.
…
18. Публічне громадське обговорення розпочинається з
дня оприлюднення інформаційного повідомлення про його проведення.
Строк проведення публічного громадського обговорення
визначається органом виконавчої влади і повинен становити
не менш як один місяць.
…
22. Вивчення громадської думки здійснюється шляхом:
проведення соціологічних досліджень та спостережень
(опитування, анкетування, контент-аналіз інформаційних
матеріалів, фокус-групи тощо);
створення телефонних «гарячих ліній», проведення моніторингу коментарів, відгуків, інтерв’ю, інших матеріалів
у друкованих та електронних засобах масової інформації
для визначення позиції різних соціальних груп населення та
заінтересованих сторін;
опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях
громадян пропозицій та зауважень з питання, що потребує
вивчення громадської думки.

Окремо зупинимось на механізмах електронних консультацій з громадськістю через урядовий веб-сайт «Громадянське суспільство і влада». З
червня 2012 р. зазначений веб-сайт було трансформовано у нову, сучасну
багатофункціональну платформу, що містить основну інформацію щодо взаємодії органів державної влади із громадськостю та технічні можливості для
професійного обговорення актуальних для суспільного розвитку питань. До
таких можливостей слід віднести інструменти постатейних коментарів проектів нормативно-правових актів Кабінету Міністрів, реагування на коментарі попередніх експертів, які оцінювали проекти актів, надання пропозицій
тощо.
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Загальний вигляд веб-сайту «Громадянське суспільство і влада» (civic.kmu.gov.ua)

Окрім того,ця платформа полегшує роботу і державних службовців, які
відповідають за розробку відповідних проектів актів, оскільки надає їм
можливості у режимі реального часу спостерігати за процесом обговорення,
розуміти до яких вікових, ґендерних, соціальних та професійних зрізів належать експерти, а також знати їх регіональне походження. За результатами
публічного обговорення система автоматично формує проект звіту, який відповідальні посадові особи можуть доопрацьовувати та затверджувати перед
розміщенням на веб-сайті.
Представники громадськості, які виступають експертами з відповідних
питань, можуть створювати власні облікові записи, об’єднуватись у групи,
обмінюватись досвідом тощо. Такий підхід сприяє структуруванню експертного середовища в Україні та професіоналізації експертної діяльності представників громадського сектору.
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Вигляд системи оцінки на прикладі проекту Стратегії реформування системи соціальних послуг
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КАРТКА ЗАКОНОПРОЕКТУ

В

налагодженні ефективної співпраці між громадськістю та Верховною
Радою велике значення мають навички експертів громадських організацій, громадян у використанні інформаційних ресурсів, розміщених на електронній сторінці Верховної Ради України, зокрема в розділі «Законотворча
діяльність». Тут можна знайти всі законопроекти, які є на розгляді комітетів
Верховної Ради України або були на їх розгляді протягом поточної каденції
парламенту.

Існує кілька шляхів пошуку необхідного законопроекту:
• Пошук текстів законопроектів здійснюється за ключовими словами, реєстраційним номером проекту або датою його реєстрації в розділі «Законотворча діяльність» на сайті www.rada.gov.ua;
• Якщо відомо, що суб’єктом законодавчої ініціативи був народний депутат
України, можна знайти необхідний законопроект на сторінці відповідного
депутата;
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• Якщо організація знає, який комітет Верховної Ради України було визнано
профільним щодо роботи із зазначеним законопроектом, то можна знайти
інформацію про законопроект на сайті відповідного комітету у розділі
«Законотворча діяльність».
Картка законопроекту дає інформацію про стан розгляду законопроекту,
суб’єктів законодавчої ініціативи, інформацію про головний та інші комітети,
відповідальні за розгляд законопроекту, містить текст законопроекту, пояснювальну записку, порівняльну таблицю, висновки Головного науково-експертного управління, Головного юридичного управління та головного комітету,
містить інформацію про стан проходження законопроекту.
У випадку із законопроектом «Про громадські об’єднання» (дивіться
малюнок) головним комітетом було визначено Комітет з питань державного
будівництва та місцевого самоврядування, суб’єктами законодавчої ініціативи
було кілька народних депутатів України, був розміщений текст документу,
висновки щодо нього та зазначено етапи проходження законопроекту.
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Як зазначалося на початку, з 1 січня 2013 року вступив у дію Закон
України «Про громадські об’єднання» і його картка вже містить історію
прийняття документу, текст, резюме Закону тощо.
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УЧАСТЬ НУО У РОБОТІ
РОБОЧИХ ГРУП З ПІДГОТОВКИ
ЗАКОНОПРОЕКТІВ У
ВЕРХОВНІЙ РАДІ УКРАЇНИ
Робочі групи
Чіткої процедури створення робочої групи не існує, Закон «Про Комітети
Верховної Ради України» (ст.15, п.1) встановлює, що «Комітет при здійсненні
законопроектної функції має право: 5) створювати робочі групи і призначати
їх керівників із числа членів комітету для підготовки проектів актів Верхов
ної Ради України, питань, що обговорюються на засіданнях комітетів, проектів рішень, рекомендацій, висновків комітетів».
Практика діяльності комітетів ВР показує, що робоча група зазвичай створюється за рішенням комітету і формується зі складу народних депутатів
України, відповідальних за відповідний законопроект в комітеті, суб’єктів
законодавчої ініціативи або їх представників, працівників секретаріату комітету, представників органів виконавчої влади, академічних установ, громадських організацій та міжнародних організацій.
Таким чином, якщо громадська організація зацікавлена в участі у робочій
групі, вона може делегувати свого представника, письмово звернувшись до
керівника робочої групи, голови відповідного профільного комітету, завідувача секретаріатом профільного комітету. Після отримання письмового
звернення питання про участь зазвичай розглядається на засіданні комітету.
В робочому плані комітету громадська організація може знайти інформацію про відповідальних за підготовку законопроекту членів комітету та працівників секретаріату комітету. До зазначених осіб також можна звернутися
за отриманням консультації щодо участі у діяльності робочої групи.
Інформація про створення та діяльність робочих груп розміщується на
сайті відповідного комітету.
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Закон «Про громадські об’єднання» також звертається до опису прав
об’єднань в частині участі у формуванні державної політики, зокрема, і
законотворенні:
Стаття 21. Права громадських об’єднань
1. Для здійснення своєї мети (цілей) громадське
об’єднання має право:
2) звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки
Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і
службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами
(клопотаннями), скаргами;
3) одержувати у порядку, визначеному законом, публічну
інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних
повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
4) брати участь у порядку, визначеному законодавством,
у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і
стосуються сфери діяльності громадського об’єднання та
важливих питань державного і суспільного життя;
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Законотворча діяльність підкомітетів
Громадські організації можуть взяти участь у роботі підкомітетів комітетів Верховної Ради України (ст.ст. 37 та 38 Закону України “Про комітети
Верховної Ради України”). Часто підкомітети ведуть законопроектну роботу
відповідно до напрямків, визначених комітетом.
Нижче ми подаємо витяг із Закону України “Про комітети Верховної Ради
України”, на який дуже важливо посилатися при зверненні щодо налагодження співпраці із комітетом. (http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/116/95%D0%B2%D1%80)
Розділ ІІІ.
ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ КОМІТЕТІВ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Глава 1
Права і обов’язки комітетів Верховної Ради України при
здійсненні законопроектної функції
Стаття 15. Права комітетів при здійсненні ними законопроектної функції
1. Комітет при здійсненні законопроектної функції має
право:
5) створювати робочі групи і призначати їх керівників
із числа членів комітету для підготовки проектів актів
Верховної Ради України, питань, що обговорюються на засіданнях комітетів, проектів рішень, рекомендацій, висновків
комітетів;
6) включати до складу робочої групи членів комітету,
інших народних депутатів України, співробітників науководослідних інститутів і навчальних закладів, авторів проектів законодавчих актів та інших фахівців за їх згодою;
7) залучати до роботи в робочих групах фахівців на
контрактній основі з оплатою за рахунок коштів, передбачених у кошторисі видатків на здійснення повноважень
Верховної Ради України;
8) залучати до роботи в робочих групах посадових та
службових осіб державних органів та органів місцевого
самоврядування за згодою керівника відповідного органу;
9) звертатися до державних органів, органів місцевого
самоврядування, наукових установ і організацій, об’єднань
громадян з проханням висловити пропозиції щодо проектів
законів;
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10) ініціювати укладання в межах коштів, передбачених
у кошторисі видатків на здійснення повноважень Верховної
Ради України, договорів з науковими установами, навчальними закладами та спеціалістами на науково-інформаційний пошук, розробку, доопрацювання та експертизу проектів
законів.
Стаття 16. Обов’язки комітетів при здійсненні законопроектної функції
11) вивчати громадську думку, розглядати звернення громадян, об’єднань громадян, будь-які пропозиції, що свідчать про потребу в прийнятті нових законодавчих актів або
у внесенні змін до законодавчих актів, і, в разі необхідності, готувати відповідні проекти актів та вносити їх на
розгляд Верховної Ради України;
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ДІЯЛЬНІСТЬ СПЕЦІАЛЬНИХ
КОНСУЛЬТАТИВНО-ДОРАДЧИХ
ОРГАНІВ

Щ

е одним механізмом залучення громадськості до законодавчого процесу є діяльність спеціальних консультативно-дорадчих органів
(громадські, наукові, консультативні тощо ради). Зазначені органи можуть
створюватися як при Верховній Раді України, так і при інших суб’єктах,
що беруть участь у законодавчому процесі (Президент України, Кабінет
Міністрів України і відповідні органи виконавчої влади, Національний Банк
України).
Метою створення громадських рад є налагодження співпраці окремого
комітету (органу виконавчої влади) із незалежними експертами, які працюють
у сферах, що охоплюють предмети відання комітету. Традиційним, наприклад,
є створення Громадської ради при Голові Верховної Ради України. Як правило,
громадські ради створюються за спільної ініціативи громадських організацій
та народних депутатів України-членів певного комітету. Законодавчою базою
для цього є Конституція України та законодавство, на якому ґрунтується співпраця Верховної Ради України та громадських організацій, громадян України.
На початку посібника ми зверталися до відповідного законодавства.
Таким чином, в разі зацікавленості кількох громадських організацій делегувати своїх представників до громадської ради відповідного комітету або
створити громадську раду, організації можуть звернутися до голови комітету з мотивованим листом щодо своєї ініціативи. На засіданні комітету ця
ініціатива обговорюється і приймається рішення про створення громадської
(науково-експертної) ради, створюється робоча група, яка готує положення
про громадську раду (мета створення, завдання, механізми співпраці тощо),
затверджується склад ради. Положення та склад затверджуються рішенням
комітету. Члени громадських рад можуть отримати статус позаштатних консультантів комітетів. Статус (права, обов’язки і відповідальність) позаштатного консультанта комітету встановлюються Положенням про позаштатного
консультанта у Верховній Раді України та в її органах, затвердженого розпорядженням Голови Верховної Ради України від 07.07.2003 р. № 701.
		 Наприклад, при Верховній Раді України VI-го скликання громадські
ради/науково-експертні ради були створені при таких комітетах:
		 Комітеті з питань свободи слова та інформації
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		 Комітеті Верховної Ради України з питань прав людини, національних
меншин і міжнаціональних відносин
		 Комітеті з питань європейської інтеграції
		 Комітеті Верховної Ради з питань культури та духовності та інших
На сайтах зазначених комітетів розміщувалась інформація про назву
громадської ради, рішення про її створення, положення та склад. Як зазначалося вище, при Комітеті свободи слова та інформації також діяла громадська рада. На електронній сторінці Комітету можна було ознайомитись із
положенням про діяльність громадської ради, її склад та прийняті рішення
(http://komsvobslova.rada.gov.ua/komsvobslova/control/uk/index).

Інколи комітети не створюють громадські ради, а експерти зі складу громадських діячів працюють як позаштатні консультанти. Наприклад, на сайті
Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування
зазначається склад позаштатних консультантів Комітету Верховної Ради VI
скликання.
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У цілому практика участі громадськості у законодавчому процесі шляхом
участі у громадських радах при Верховній Раді України не є сьогодні поширеною, вона залежить від ініціативи, фахового рівня залучених експертів і
готовності працівників комітетів співпрацювати з представниками громадянського суспільства. Водночас створення дорадчо-консультативних органів
при органах виконавчої влади є обов’язковим відповідно до Постанови КМУ
№ 996 від 3 листопада 2010 р.
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СТРУКТУРА І СПЕЦИФІКА
ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

З

часу проголошення незалежності України функції парламенту значно
змінилися, відтак змінилася і концепція висвітлення діяльності єдиного
законодавчого органу у засобах масової інформації. Першоджерелом надання
інформації про Верховну Раду стали її підрозділи. В залежності від політичної ситуації до вже існуючих інформаційних джерел додавалися й нові.
Верховною Радою України було засновано і фінансується з державного
бюджету:
• Парламентське видавництво;
• газета “Голос України” (www.golos.com.ua);
• громадсько-політичний та теоретичний журнал “Віче” (www.viche.info).
У складі Апарату Верховної Ради України працюють:
• Дирекція телерадіопрограм (через супутник веде телевізійне мовлення з
логотипом “Парламентський телеканал “РАДА”, www.tv.rada.gov.ua);
• Управління комп`ютеризованих систем (забезпечує технічний супровід
веб-сайту Верховної Ради України);
• Інформаційне управління;
• Прес-служба.
Ця система почала складатися з початку 1990-х років разом із становленням Української держави і зміцненням системи представницької демократії.
На ті часи єдиним інформаційним ресурсом парламенту була Прес-служба,
створена 1990 року. Якщо газета “Голос України” і журнал “Віче” уже з
моменту прийняття парламентом відповідних Постанов на початку1990-х
років набули статусу друкованих видань із реєстрацією відповідних статутів
і внесенням до державного реєстру, то Парламентське видавництво почало
діяльність лише 1997 року.
Дирекцію телерадіопрограм створено у відповідності до Розпорядження
Голови Верховної Ради України у листопаді 1998 року. Згідно з цим Розпорядженням Дирекція є самостійним структурним підрозділом Управління
справами Апарату Верховної Ради України. У лютому 1999 року було затверджено Тимчасове положення, відповідно до якого Дирекція донині виконує
свої повноваження.
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2000-го року у складі Апарату Верховної Ради на основі Прес-служби та
Інформаційно-бібліотечного відділу було утворено Інформаційне управління.
Його завданням стало інформаційне забезпечення діяльності депутатів, підготовка повідомлень для ЗМІ та акредитація й забезпечення роботи у парламенті журналістів. Проте уже 2003 року з управління було виокремлено
Прес-службу, яка сьогодні працює як окремий підрозділ Апарату Верховної
Ради України.
У травні 2001 року Розпорядженням Голови Верховної Ради України було
затверджено Положення про веб-сайт Верховної Ради України у глобальній
інформаційній мережі Інтернет із адресою: www.rada.gov.ua. Згідно із цим
документом, “веб-сайт Верховної Ради України є офіційним джерелом інформації Верховної Ради України, який утворюється для висвітлення діяльності
Верховної Ради України, її органів та апарату, взаємообміну інформацією з
органами державної влади України та органами місцевого самоврядування з
питань, пов`язаних з діяльністю Верховної Ради України, інформаційної взаємодії з урядовими і неурядовими організаціями країн світового співтовариства, громадськістю.” Веб-сайт Верховної Ради України вважається одним з
кращих у світі серед інформаційних електронних ресурсів парламентів світу.
Дуже важливо при співпраці із Верховною Радою України користуватися
саме офіційними джерелами інформації. На сьогодні це одна із найбільших
у нашій країні баз даних, що містить юридичну і загальнополітичну інформацію.
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МАПА САЙТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
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ЕЛЕКТРОННІ СТОРІНКИ КОМІТЕТІВ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
При Верховній Раді VI скликання при 18 комітетах діяли веб-сторінки, а
саме:
Назва комітету

Адреса веб-сторінки

Комітет з питань боротьби з
організованою злочинністю і
корупцією
Комітет з питань будівництва,
містобудування і житловокомунального господарства та
регіональної політики
Комітет з питань бюджету
Комітет з питань державного
будівництва та місцевого
самоврядування
Комітет з питань екологічної
політики, природокористування та
ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи
Комітет з питань європейської
інтеграції
Комітет з питань законодавчого
забезпечення правоохоронної
діяльності
Комітет з питань культури і
духовності
Комітет з питань науки і освіти
Комітет з питань національної
безпеки і оборони
Комітет з питань паливноенергетичного комплексу, ядерної
політики та ядерної безпеки
Комітет у справах пенсіонерів,
ветеранів та інвалідів
Комітет з питань прав людини,
національних меншин і
міжнаціональних відносин
Комітет з питань правової політики
Комітет з питань правосуддя
Комітет з питань Регламенту,
депутатської етики та забезпечення
діяльності Верховної Ради України
Комітет з питань свободи слова та
інформації
Комітет з питань фінансів, банків
ської діяльності, податкової та
митної політики

http://crimecor.rada.gov.ua/komzloch/control/uk/index

38

http://kombud.rada.gov.ua/kombud/control/uk/index

http://budget.rada.gov.ua/kombjudjet/control/uk
http://komsamovr.rada.gov.ua/komdbud/control/uk/index
http://komekolog.rada.gov.ua/komekolog/control

http://comeuroint.rada.gov.ua/komevroint/control/uk/index
http://komzakonpr.rada.gov.ua/komzakonpr/control/uk/index
http://kompkd.rada.gov.ua/kompkd/control/uk/index
http://kno.rada.gov.ua/komosviti/control/uk/index
http://www.rada.gov.ua/~k_obor/
http://kompek.rada.gov.ua/kompek/control/uk/index
http://komvti.rada.gov.ua/komvti/control/uk/index
http://kompravlud.rada.gov.ua/kompravlud/control/uk/index
http://kompravpol.rada.gov.ua/kompravpol/control/uk
http://kompravosud.rada.gov.ua/kompravosud/control/uk/index
http://reglament.rada.gov.ua/vru_reglament/control/uk/index
http://komsvobslova.rada.gov.ua/komsvobslova/control/uk/index http://kompmp.rada.gov.ua/kompmp/control/uk/index
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Зацікавленим громадським організаціям на сторінках комітетів варто
звернути увагу на:
• Структуру комітетів, склад секретаріату;
• Розміщену інформацію про заходи комітетів, які відбулися;
• Анонси заходів;
• Інформацію про діяльність робочих груп при комітетах;
• Інформацію про народних депутатів України - членів відповідних комітетів, відповідальних за розгляд того чи іншого законопроекту, а також
працівників секретаріатів, відповідальних за законопроект;
• Оголошення про обговорення законопроектів.
Наприклад, ось таким чином Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики на своєму сайті запрошував до обговорення проекту Житлового кодексу України.

• Розміщену інформацію, підготовлену громадськими організаціями, під час
заходів комітетів. Наприклад, цікавими для майбутніх партнерів комітетів зі сфери громадянського суспільства можуть бути матеріали круглого
столу Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією на тему: “Здійснення Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти
корупції — оцінка громадянського суспільства” від 7 грудня 2011 року
http://crimecor.rada.gov.ua/komzloch/doccatalog/document?id=48604
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Інформація про роботу ВР є доступною у соціальних мережах:
-	Twitter: https://twitter.com/verkhovna_rada
-	Facebook: http://www.facebook.com/pages/Верховна-Рада-України
-	YouTube: http://www.youtube.com/user/RadaTVchannel
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПОРТАЛ
НАРОДНОЇ ЗАКОНОТВОРЧОСТІ
Програма сприяння Парламенту у партнерстві із Інститутом законодавства
та Управлінням комп’ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України
створили портал народної законотворчості, який сприятиме більш ефективній співпраці між Парламентом України та громадянським суспільством.
Всеукраїнський портал народної законотворчості – це спеціалізований
Інтернет ресурс, який забезпечує діалогову комунікацію суб’єктів законо
творчого процесу (суб’єктів законодавчої ініціативи, державних інституцій, організацій, в тому числі громадських, наукових установ, експертів
у в ідповідних галузях, громадян) з метою вдосконалення національного
законодавства.
Портал є інструментом уніфікації законотворчості шляхом акумулювання
пропозицій суб’єктів законотворчого процесу щодо вдосконалення: окремих
галузей законодавства, законопроектної діяльності та діючого законодавства.
На Порталі надається можливість on-line обговорення результатів законотворчої діяльності, забезпечується зв’язок з авторами законодавчих ініціатив,
пропонується можливість рейтингової оцінки пропозицій користувачів Порталу тощо.
Портал побудований таким чином, щоб зареєстровані користувачі, шляхом
голосування самі могли визначати найбільш значущі законодавчі ініціативи,
які, на їх думку, потребують обговорення, надавати свої пропозиції, визначати рейтингові оцінки та робити коментарі до пропозицій інших користувачів, мати змогу запропонувати до обговорення свої власні законодавчі ініціативи, зв’язатись з автором законодавчих пропозицій, отримувати статистичну
інформацію Порталу тощо.

Основні функціональні підсистеми Порталу:
• Блок “Загальні пропозиції до реформування національного законодавства”;
• Блок “Обговорення проектів законів”;
• Блок “Обговорення чинного законодавства”;
• Модуль зв’язку з головним Комітетом Верховної Ради України – забезпечує Комітети Верховної Ради України доступом до інформації про законопроекти, що обговорюються, для яких Комітет є головним: обговорення,
голосування, рейтинги, статистики та аналітики, що готується за результатами обговорення адміністраторами та аналітиками системи;
• Модуль реєстрації та авторизації користувачів;
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•
•
•
•
•
•
•
•
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Модуль підготовки документів (законопроектів, законів) до обговорення;
База законопроектів Порталу;
Народне голосування;
Народні рейтинги;
Статистика та аналітика за результатами обговорення та голосування;
Система пошуку по Порталу;
Анонси та календар подій;
«Абетка законотворчості» опис законотворчого процесу в Україні, процедури проходження законопроектів, організації і проведення слухань
тощо. Подання даних матеріалів в зрозумілій і доступній формі допомагатиме представникам громадськості, неурядових організацій, бізнесу і т.д.
якісніше і оперативніше працювати з матеріалами Порталу та розуміти
законотворчу систему взагалі.

СЛУХАННЯ У ВЕРХОВНІЙ
РАДІ УКРАЇНИ

В

ерховна Рада України з метою виконання своїх функцій, визначених
Конституцією України, проводить громадські, публічні заходи для обговорення нових проектів законів, контролю за виконанням прийнятого раніше
законодавства чи державних програм, вивчення тих чи інших питань у життєдіяльності суспільства. Розглядаючи публічні громадські обговорення, виділимо окремо парламентські та комітетські слухання, які є одним із найбільш
ефективних механізмів участі громадськості у законодавчому процесі.
Парламентські слухання у Верховній Раді проводяться «з метою вивчення
питань, що становлять суспільний інтерес та потребують законодавчого врегулювання і регулюються главою 39 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» - «Проведення у Верховній Раді України парламентських
слухань».
Метою проведення комітетських слухань, відповідно до ст.29 Закону
України «Про комітети Верховної Ради України» є «...обговорення проектів
найбільш важливих законодавчих актів, з’ясування ефективності реалізації
прийнятих законів та інших актів Верховної Ради України з питань, віднесених до предметів відання комітету, отримання всебічної інформації щодо
питань, які розглядаються комітетом, їх детального вивчення та обговорення,
а також залучення широких кіл громадськості».
Слухання слід розглядати як особливу форму роботи парламенту або
комітету (спеціальної або слідчої комісії), для якої характерними є специфіка
кола учасників, мети, місця проведення. Тут варто відзначити, що слухання
як специфічна парламентська процедура є більш характерною для комітетів,
які здійснюють основний масив роботи з підготовки законопроектів для розгляду в стінах парламенту, проводять розслідування з питань, що становлять
суспільний інтерес.
Предметом розгляду на парламентських слуханнях є питання, врегулювання яких віднесено до компетенції парламенту, або будь-які питання,
які можуть бути одночасно віднесені до компетенції декількох комітетів.
Предметом розгляду комітетських слухань (слухань у спеціальних комісіях,
слідчих комісіях) є лише питання, віднесені до компетенції відповідного
комітету.
Хронологію проведення парламентських слухань та порядок їх проведення можна переглянути на електронній сторінці Верховної Ради в розділі
«Законотворча діяльність Верховної Ради України. Парламентські слухання».
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Навіщо громадськості брати участь у слуханнях?
Слухання сприяють залученню широкої громадськості до вироблення державної політики, законотворчого процесу, під час слухань свою думку щодо
того чи іншого питання можуть висловити провідні спеціалісти у певній
галузі, представники неурядових організацій, бізнесу тощо.

Що таке слухання і хто кого слухає?
Слухання у Верховній Раді України – це одна із ключових форм роботи
Парламенту, комітету, офіційний захід, під час якого народні депутати у стислій формі отримують інформацію з певних питань безпосередньо від структур виконавчої влади, представників громадськості та академічної спільноти,
здійснюють стислий і ефективний інформаційний обмін.
Регулярне і ефективне проведення комітетських слухань з окремих
питань дозволяє покращити ефективність законотворчої роботи, виконання
контрольної функції парламенту.

Яка мета слухань?
Головна мета – це обговорення проектів найбільш важливих законодавчих
актів, з’ясування ефективності реалізації прийнятих законів та інших актів
ВР з питань, віднесених до предметів їх відання, отримання всебічної інформації щодо питань, які розглядаються комітетом, їх детального вивчення та
обговорення, а також залучення широких кіл громадськості до участі у визначенні політики держави, розбудови демократичного суспільства.
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Які є види слухань?
Парламентські слухання
Відбуваються щомісяця згідно постанови про проведення слухань з певного
питання, прийнятої на пленарному засіданні ВР простою більшістю голосів
(226). Тему слухання пропонує профільний комітет. Місцем проведення є пленарна зала. Кількість учасників парламентських слухань є достатньо великою.
Представникам громадських організацій для участі у заході необхідно надіслати
мотивований лист та тези свого виступу до комітету визначеного відповідальним за проведення. За результатами проведення слухань народні депутатами
приймають резолюцію, яка містить рекомендації, вироблені під час слухань.
Комітетські слухання
Проводяться згідно рішення комітету, є менш масштабними за кількістю
учасників, але більш ефективними щодо досягнення мети проведення. Представники громадськості мають реальні можливості взяти в них участь.
Інформаційні
Під час слухань народні депутати безпосередньо знайомляться з думкою
представників громадських, самоврядних, відомчих, державних, академічних
та інших організацій та установ. Це допомагає з’ясувати, які суспільні відносини потребують врегулювання шляхом прийняття законодавчих змін або
нового закону, а які – оптимізації механізму виконання та посилення контролю
за виконанням вже прийнятих законодавчих актів. Такі слухання дозволяють
забезпечити поінформованість громадськості та сприяють пошуку порозуміння
щодо вирішення гострих питань життєдіяльності суспільства.
Контрольні
Дозволяють вивчити стан виконання законів України, тих чи інших державних програм тощо, сприяють покращенню підзвітності й посиленню відповідальності виконавчої влади. Громадськість може надати результати моніторингу діяльності органів виконавчої влади на виконання законів України або
державних програм.
Законотворчі
Дозволяють залучити широкі кола громадськості до участі у розробці і
плануванні державної політики; залучають громадську експертизу до законодавства тощо.
Добре організовані слухання дозволяють запросити та вислухати народним депутатам експертів, представників громадськості, які притримуються
протилежних точок зору.
Відкриті та закриті слухання
Представники громадськості є важливими учасниками всіх відкритих
слухань, але згідно закону «Про комітети Верховної Ради України», комітет
45

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ. УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ЗАКОНОТВОРЧОМУ ПРОЦЕСІ

може ухвалити рішення про проведення закритих слухань, якщо інформація,
яка буде використана при проведенні слухань, містить державну чи іншу
охоронювану законом таємницю.
Виїзні
Комітет ВР своїм рішенням може ухвалити ініціативу про проведення
виїзних слухань для вивчення ситуації на місці. Так, практика проведення
таких слухань поширена в діяльності Комітету Верховної Ради з питань
екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

Процедура підготовки та громадськість
Хто ініціює проведення
Ініціатива щодо проведення слухань у комітеті Верховної Ради України
може належати:
a) голові комітету;
б) окремим членам комітету;
в) працівникам секретаріату комітету
Рішення про проведення комітетських слухань приймається на засіданні комітету
На етапі попереднього обговорення ініціативи щодо проведення слухань
та уточнення теми слухань можуть відбуватися консультації комітету з
об’єднаннями громадян, представниками виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування.

Чи може громадськість проявити ініціативу
щодо проведення слухань?
Згідно Закону України «Про звернення громадян» та Закону України «Про
громадські об’єднання» громадськість може вносити письмові обґрунтовані
пропозиції про проведення слухань:
-	 керівництву ВР;
-	 керівництву комітету;
-	 окремим народним депутатам
Інформаційні кампанії у ЗМІ також можуть бути інструментом донесення
пропозиції громадськості щодо проведення слухань, наприклад, екологічного
характеру.
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Як обґрунтувати потребу проведення слухання?
Зрозуміло, що обґрунтована ініціатива тільки сприятиме прийняттю позитивного рішення комітету щодо проведення слухань та врахуванню побажань
щодо теми слухань. Обґрунтування може містити аналітичні дослідження,
здійснені громадською організацією, аналіз планів комітету щодо проведення
законотворчої діяльності, пропозиції щодо законодавчих ініціатив, статистичну інформацію, публікації в ЗМІ, аналіз стенограм проведених слухань у
минулому тощо.
Бажано, щоб ініціатива містила конкретну тему слухань, або окреслювала
коло конкретної проблеми.

Алгоритм підготовки проведення слухань
1. Комітети приймають рішення про тему, день та час проведення слухань.
У рішенні комітету про проведення слухання визначаються особи, відповідальні за організацію підготовки та проведення слухань, доповідачі з
питань, що розглядатимуться, та порядок їх висвітлення в засобах масової
інформації.
2. Інформація про тему, день та час проведення слухань розміщується на
сайті ВР www.rada.gov.ua в розділі «Анонси» та друкується в газеті «Голос
України».

3. Відповідальні консультанти комітету готують пропозиції щодо учасників слухань, листи до керівників міністерств та відомств щодо надання
аналітичних матеріалів з теми слухань, надсилають запрошення до участі
у слуханнях, контактують і погоджують теми доповідей з доповідачами,
готують листи до структурних підрозділів ВР щодо надання і підготовки
приміщення для проведення слухань, висвітлення роботи слухань у ЗМІ
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(Інформаційне управління Апарату ВР централізовано надсилає запрошення акредитованим у ВР журналістам), контролюють процес отримання
запрошень, за наявності потреби звертаються за допомогою до представників наукових кіл, фахівців, громадськості.

Як взяти участь у слуханнях, якщо Ви дізналися про
їх проведення зі ЗМІ?
Про своє бажання бути присутніми на слуханнях представники громадськості повідомляють працівників секретаріату профільного комітету за
вказаними в пресі або на запрошеннях адресою і телефоном. Письмове повідомлення має містити обґрунтування зацікавленості, а також список представників громадської організації для замовлення перепусток до комітетів ВР.
Якщо представники громадських організацій планують виступити із доповіддю, вони мають надати тези доповіді відповідальному консультанту або
працівнику секретаріату, призначеного відповідальним за організацію і проведення слухань.

Чи можуть громадські організації пропонувати доповідачів?
Ініціатори проведення слухань - представники громадськості можуть делегувати для участі у слуханнях доповідачів та учасників слухань (зрозуміло,
за погодженням з комітетом).
Так само пропонувати доповідачів та учасників слухань можуть представники громадськості, які отримали інформацію щодо рішення комітету
провести слухання на цікаву чи близьку для них тему.
Рішення щодо можливості представників громадськості виступити з доповіддю чи взяти участь у слуханнях приймаються комітетами, що проводять
слухання.

Підготовка інформаційних матеріалів
Представники громадськості можуть готувати до слухань у комітетах
Верховної Ради власні матеріали, які знайомлять депутатів, пресу, інших
учасників слухань з актуальними питаннями, що стосуються теми слухань.
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Ініціатива щодо участі громадськості може виходити і від комітету
Представники громадськості можуть отримати від комітету запрошення
взяти участь у слуханнях, виступити з визначеного питання чи надати інформацію. На письмове попереднє запрошення комітету вони можуть прибути
на слухання та дати роз’яснення щодо питань, які розглядаються комітетом.
Активна участь громадськості в організації і проведенні слухань може
стати основою для подальшої співпраці об’єднань громадян, відповідно до
цілей і завдань їх діяльності, з комітетами залежно від предметів їх відання.

Чим слухання відрізняються від круглих столів?
1. На слуханнях тільки народні депутати можуть ставити питання доповідачам. Водночас народні депутати не є доповідачами. Якщо основними
формами роботи круглих столів є доповіді, співдоповіді та виступи з обговоренням, то для слухань важливим елементом є процедура запитань до
виступаючих.
2. Розсадка. У приміщенні для слухань виділяються такі сектори:
• для представників Верховної Ради;
• для доповідачів;
• для технічного персоналу;
• для громадськості;
• для представників засобів масової інформації.
Присутні на слуханнях представники громадськості займають місця на
певній відстані від учасників обговорення.
Серед місць для громадськості резервуються
• місця для інших доповідачів;
• місця для представників ЗМІ.
3. Орієнтовний регламент слухань, запропонований працівниками Програми сприяння Парламенту за результатами вивчення міжнародного
досвіду та консультацій із колегами з Апарату Верховної Ради України:
• Час, відведений для спілкування депутатів з одним доповідачем,–
30 хвилин.
• Час, відведений для спілкування депутатів з одним доповідачем, розподіляється так:
-	 Інформація доповідача або автора (одного з авторів) законопроекту з
питання, що є предметом слухань (визначається на основі вивчення
матеріалів доповідачів) – 5 хвилин.
-	 Обґрунтування позиції доповідача – 10 хвилин.
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-	 Запитання членів комітету до доповідача і відповіді на них –
15 хвилин.
• Час, відведений для запитання депутата – до 2 хвилин.
• Час, відведений для відповіді доповідача на запитання депутата, –
до 5 хвилин.

Що очікується від доповідачів для підготовки успішного виступу
До слухань у робочих органах Верховної Ради доповідачі готують:
a) обґрунтування своєї позиції (до 3 сторінок тексту);
б) додаткові матеріали для обґрунтування позиції (в довільній кількості і
довільній формі).
• Доповідачі повинні дотримуватися норм установленого регламенту.
• Відповіді на запитання представників Верховної Ради мають бути максимально чіткими і лаконічними.
• Після завершення розгляду свого питання доповідач повинен одразу ж
поступитись місцем наступному доповідачу.

Правила участі у слуханнях присутніх представників громадськості
• Присутні на слуханнях представники громадськості не повинні втручатися
в хід слухань.
• Присутні на слуханнях не можуть коментувати ні запитання представників
Верховної Ради, ні відповіді доповідачів.

Додаткові інформаційні матеріали
Представники громадськості, залучені до участі у слуханнях, можуть
поширювати серед учасників слухань власні матеріали з актуальних питань
теми слухань.
Представники громадськості можуть подавати пропозиції щодо Рекомендацій слухань.

Приклад орієнтовного порядку денного
1. Виступ Головуючого.
• Привітання учасників слухань.
• Загальні зауваження, під час яких головуючий:
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а) пропонує представникам преси і громадськості отримати інформаційні
матеріали;
б) інформує присутніх про правила слухань.
• Представлення учасників слухань:
а) депутатів;
б) посадових осіб, представників органів влади;
в) доповідачів;
г) фахівців;
д) представників громадських організацій, політичних партій, підприємств, установ та організацій;
е) засоби масової інформації, представники яких присутні на слуханнях;
є) інших учасників слухань.
• Надання слова Завідувачу секретаріатом комітету.
2. Інформація Завідувача секретаріатом комітету про регламент слухань.
3. Інформація ініціатора слухань (або автора законопроекту) про тему та
окремі питання слухань (за необхідності).
4. Вступні промови депутатів (за необхідності).
5. Спілкування депутатів з доповідачами.
Для кожного з доповідачів:
-	 Інформація автора (авторів) законопроекту про зміст питання, з якого
виступає доповідач (визначається на основі попереднього вивчення матеріалів, переданих до комітету доповідачами).
-	 Виголошення доповідачем заздалегідь підготовленого виступу з обґрунтуванням своєї позиції.
-	 Відповідь доповідача на запитання депутата.
Для кожного з депутатів:
-	 Запитання до доповідача.
6. Підсумок слухань одного із авторів законопроекту.
7. Заключне слово головуючого:
• подяка учасникам за участь у роботі слухань;
• надання інформації про подальші кроки вирішення проблеми, порушеної
на слуханнях.
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ПРИКЛАД ФОРМИ ЗАЯВКИ ВІД ГРОМАДСЬКОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ НА УЧАСТЬ У ЗАХОДІ КОМІТЕТУ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
ЗАЯВКА

НА УЧАСТЬ У КРУГЛОМУ СТОЛІ/ СЛУХАННЯХ
Особи, які бажають взяти участь у заході, мають заповнити цю форму
та надіслати її на адресу відповідальної за захід особи в комітеті, заві
дуючому секретаріатом до зазначеної дати в оголошенні.
П.І.Б.: __________________________________________________________
ПОСАДА: ______________________________________________________
ОРГАНІЗАЦІЯ: _________________________________________________
АДРЕСА: _______________________________________________________
E-MAIL: ________________________________________________________
ТЕЛЕФОН, ФАКС: ______________________________________________
Чому Ви зацікавлені тематикою заходу?
Обґрунтуйте своє бажання взяти участь у заході. _____________________
________________________________________________________________

Який досвід має Ваша організація або установа у сфері, яка буде
обговорюватись?
____________________________________________________________
Я маю намір відвідати захід
Я маю намір виступити на заході. Мій виступ не перевищуватиме 5
хвилин, і я відповім на запитання, що можуть виникнути. Я надаю тези
виступу.
52

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ. УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ЗАКОНОТВОРЧОМУ ПРОЦЕСІ

У своєму виступі я маю намір звернутися до таких питань із запропонованої теми:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Я не маю наміру відвідувати захід, але хотіла б (хотів би) направити свої
рекомендації для розгляду та врахування.
Мені знадобиться допомога та/або інформація про доступ для людей з
обмеженими можливостями. Будь ласка, вкажіть, яка саме допомога
потрібна:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
ТЕЗИ ВИСТУПУ (текст до 3-4 стор.)
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ МАТЕРІАЛУ
(аналітичної записки) для презентації на комітетських
слуханнях або використання парламентським комітетом
у процесі законотворення
Мета і критерії аналітичної записки
Аналітична записка – це документ, у якому подається стислий опис і аргументація запропонованої альтернативи дій в одній із сфер публічної політики
(діяльності органів державної влади або органів місцевого самоврядування).
Зазвичай аналітичні записки готуються за завданням керівника (політика,
високопосадового урядовця) або організацією, яка має за мету привернути
увагу до певних аспектів впровадження політики, які висвітлюються у документі.
Залежно від мети, яку ви ставите перед собою при написанні аналітичної
записки для презентації на комітетських слуханнях або для законодавців –
членів комітету, змінюється і структура та форма документу. Так, вашим
завданням може бути ініціювання обговорення, що акцентує увагу на перевагах і вадах можливих альтернатив вирішення проблеми без аргументації
на користь однієї з них (так би мовити, роль «об’єктивного дослідника»,
науковця, фахівця). З іншого боку, ви можете бути зацікавлені у тому, щоб
ваші слухачі, учасники слухань загалом і ті, хто має повноваження приймати
рішення зокрема, побачили переваги обраної вами альтернативи і переконалися у доцільності її вибору при прийнятті рішення. Незважаючи на це,
слід пам’ятати про те, що будь-яке обговорення напрямку дій у певній сфері
публічної політики – це своєрідна ярмарка ідей, що конкурують між собою. І
тому структура документу не має змістовного навантаження, оскільки головною метою аналітичної записки повинно бути переконання вашої цільової
аудиторії в тому, що піднята вами проблема (проблема, ініційована комітетом
Верховної Ради) є надзвичайно актуальною (гострою, нагальною) і саме тому
вона вимагає прийняття рішення щодо дій у сфері публічної політики.
Ключовим моментом будь-якої аналітичної записки є вибір цільової аудиторії. Для презентації на комітетських слуханнях чи для розміщення на сайті
парламентського комітету цей ключовий момент, здавалось би, вирішений.
Комітет визначив, що тема слухань є важливою, анонсував проведення слухань заздалегідь і, таким чином, створив сприятливі умови для концентрації
представників цільової аудиторії на слуханнях. Але слід пам’ятати і про те,
що у дослідника – доповідача на слуханнях завжди є спокуса дебатувати
з колегою, ніж переконувати тих, має повноваження приймати рішення (у
нашому випадку – законодавців).
54

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ. УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ЗАКОНОТВОРЧОМУ ПРОЦЕСІ

Головні елементи аналітичної записки є такими:
1. Сфокусованість. Всі частини аналітичної записки (від головної ідеї до
структури тексту) повинні акцентуватися на головній стратегічній меті –
переконанні цільової аудиторії у своїй позиції. Для прикладу, доказовість
позиції аналітичної записки повинна враховувати те, що цільова аудиторія
знає або може знати про всі аспекти піднятої проблеми і розкривати те,
що вона не знає або може не знати. Якщо цільовою аудиторією на комітетських слуханнях є народні депутати України – члени парламентського
комітету, можливо, потрібно переглянути їх попередні думки, висловлені
в сесійному залі чи в інтерв’ю для преси з приводу проблеми, що обговорюється. Слід також враховувати те, що ці народні депутати є представниками фракцій у парламенті, і поцікавитися програмною позицією їх партії,
або партій, що формують блок з цього питання. Можливі випадки, коли всі
парламентські партії згідні з тим, що проблема є гострою і актуальною –
тоді в описі теперішнього стану проблеми це можна згадати.
		 Крім цього, текст аналітичної записки повинен бути написаний такою
мовою, яка б відображала цінності цільової аудиторії, тобто використовувати такі мовні інструменти, ідеї та докази, які б працювали на її переконання у вашій позиції. Якщо ви рекомендуєте змінити певні законодавчі
положення або встановити нові засоби правового регулювання, бажано б
вказати також, які суміжні законодавчі акти слід буде змінити у випадку
вибору вашого шляху розв’язання проблеми.
2. Прикладна цінність. У цьому випадку професійність протиставляється
академічному викладу результатів вашого дослідження. Зазвичай цільова
аудиторія аналітичної записки не цікавиться теоретичними підходами та
методологією дослідження, за допомогою якого ви отримали результати,
що лягли в основу аналітичної записки і ваших тверджень. Її більше
цікавить позиція автора записки та запропоновані ним шляхи вирішення
проблеми, що базуються на результатах його дослідження незалежно від
методології та теоретичних підвалин.
3. Наявність фактичних деталей. Аналітична записка – це такий інструмент спонукання до дії у сфері публічної політики, який повинен мати
логічний виклад думок і раціональний перехід від доказів до формулювання рішень, які необхідно прийняти для початку вирішення піднятої
проблеми. Тому докази того, що проблема існує і, більше того, запропонований вами варіант є оптимальним у контексті теперішнього стану проблеми, може не тільки переконати вашу цільову аудиторію, але й сприяти
як міжфракційному, так і внутрішньо комітетському консенсусу щодо
обраного шляху вирішення проблемного питання.
4. Окресленість меж проблеми. Дуже часто проблеми, які піднімаються на
комітетських слуханнях, є комплексними і стосуються широкого спектру
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соціально-економічних взаємовідносин у суспільстві. Наприклад, ось
деякі теми комітетських слухань, проведених у 2009 році: «Інвестиційна
політика в галузі агропромислового комплексу України: необхідність
партнерства між владою, бізнесом та аграрною громадськістю» (комітет
з питань аграрної політики та земельних відносин), «Про стан виконання
Державної цільової програми інформування громадськості з питань
європейської інтеграції України протягом 2008 року» (комітет з питань
Європейської інтеграції), «Розвиток бухгалтерської професії як важливий
чинник подолання економічної кризи в Україні» (комітет з питань економічної політики) тощо.
		 Тим не менше, на етапі законодавчого регулювання дуже важливим є
вміння окреслити якомога вужчі рамки проблеми для того, щоб точніше
і з меншими похибками оцінити наслідки (як позитивні, так і можливі
негативні) запропонованого рішення. В Україні ж, як і в багатьох інших
країнах колишнього Радянського Союзу, тенденція наукових та практичних досліджень схиляється радше у бік розширення меж будь-якого досліджуваного питання, ніж до їх звуження. Такий історіографічний підхід, на
нашу думку, тільки шкодить при проведенні оцінки можливих наслідків
запропонованих альтернативних варіантів вирішення будь-якої проблеми.
Звичайно, в цьому випадку потрібно буде й невелике пояснення, для чого
і з якою метою проводиться жорстке обмеження меж (рамок) проблеми.
5. Стислість. Про стислість формулювання проблеми ми вже згадували
вище, коли обговорювали питання ініціювання розгляду проблеми на
комітетських слуханнях. Слід також додати, що цільова аудиторія на комітетських слуханнях зазвичай не має ні часу, ні бажання читати 20-сторінковий трактат під час авторської презентації свого дослідження. Набагато
ефективнішою в цій ситуації є презентація невеликої кількості слайдів на
екрані, які в ході виступу ілюструватимуть ваші твердження. Про виступи
і презентації під час них ми говоритимемо у наступному розділі.
		 Повертаючись до критерія стислості, слід зазначити, що одним із основних правил щодо цього для аналітичних записок в інших демократичних
країнах є їх лаконічність – від 6 до 8 сторінок тексту, тобто не більше 3
тисяч слів. Для прикладу візьмемо аналітичну записку, наведену у Додатку
2 цього посібника, підготованого до круглого столу «Законодавче забезпечення запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення
в Україні». Цей документ є досить стислим (7 сторінок), використовує
достовірні факти, підкріплені статистичними даними, і містить чітке формулювання авторської позиції щодо конкретної проблеми, запропонованої
для обговорення на цьому круглому столі.
6. Зрозумілість. Цей критерій стосується використання термінів, особливо
академічних, зрозумілих для тих, хто не є фахівцем із запропонованої
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проблематики, або має практичний досвід у цій сфері. Звичайно, переважна більшість учасників комітетських слухань буде фахово розглядати
питання, винесене на обговорення запрошених учасників слухань, проте
автору може бути важливо досягти консенсусу між, наприклад, народними
депутатами, які представляють інші фракції з тим, наприклад, щоб забезпечити успішне голосування пропозиції у сесійному залі (у випадку, якщо
обговорюється законодавча пропозиція).
		 Крім цього, уникнення використання спеціальної термінології сприятиме ще й тому, щоб ті з учасників слухать, хто читатиме вашу аналітичну
записку, змогли б без особливих труднощів стежити за логікою вашої
аргументації на користь вибору того чи іншого варіанту рішення.
7. Доступність. Цей критерій стосується структури тексту аналітичної
записки. Як і у більшості презентаційних матеріалів, чітке розмежування
різних структурних підрозділів сприятиме представникам цільової аудиторії легше сприйняти логічну послідовність викладу думок автора.
8. Рекламність. Для того, щоб привернути увагу цільової аудиторії і створити позитивне враження від документу (інноваційний підхід у вирішенні
проблеми, професійність проведеного дослідження тощо), необхідно
використовувати елементи, які впадають в очі – використання наочних
графіків для демонстрації статистичних даних, структурування речень
таким чином, щоб важлива інформація, яку автор хоче донести до цільової
аудиторії, одразу ж звертала на себе увагу користувача.
		 Наприклад, в наведеному у Додатку 2 прикладі речення на третій
сторінці цієї аналітичної записки під заголовком «Втрати при існуючій
системі» сформульоване таким чином: «Враховуючи, що в Україні біля
42 млн. га сільгоспугідь, які зараз не використовуються у якості застави,
щорічно сільське господарство України могло б отримувати від 50 до 100
млрд. грн. додаткового фінансування через залучення кредитів». Використовуючи критерій рекламності в аналітичних записках для комітетських
слухань, це речення можна було б переформулювати так: «Від 50 до 100
млрд. грн. додаткового фінансування щорічно через залучення кредитів могло б отримувати сільське господарство України враховуючи, що
сьогодні в Україні біля 42 млн. га сільгоспугідь не використовуються як
застава».
		 Використання жирного шрифту для виділення окремих цифр і/або ключових слів теж є одним із елементів використання критерію рекламності
аналітичних записок.
9. Практичність. Аналітична записка, підготована для комітетських слухань або для використання парламентським комітетом у законотворчій
роботі – це інструмент впливу, який повинен спонукати дію осіб, які
мають повноваження для прийняття рішень. В цьому випадку – це законо57
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давці, народні депутати України. Таким чином, за можливості, аналітична
записка повинна містити посилання на практичне застосування запропонованого рішення або одного з його елементів, якщо таке є, наприклад в
інших демократичних країнах. Як ми бачимо, автор аналітичної записки із
Додатку 2 використовує цей критерій для розміщення у своєму документі
окремого розділу, що стосується досвіду інших країн у питанні функціонування ринку землі.
Безперечно, в залежності від типів комітетських слухань, питання, яке
розглядається, характеру дослідження і мети автора той чи інший критерій аналітичної записки може бути більш або менш важливим. Аналітична
записка, написана відповідно до вищезгаданих критеріїв вважається одним
із найефективніших інструментів спрямування інформації для спричинення
прийняття рішення щодо дії з метою вирішення проблеми. Однак з огляду на
те, що всі критерії повинні бути застосовані збалансовано, таку аналітичну
записку підготувати чи не найскладніше.

Структурні елементи аналітичної записки
Аналітична записка, в тому числі й приготована для комітетських слухань
чи для використання комітетом у законодавчій діяльності, вимагає, щоб її
автор чи колектив авторів обрали певну роль, що залежить від мети, яку вони
переслідують, готуючи цей документ. Це може бути або роль незалежного,
об’єктивного дослідника/науковця, або роль прихильника певного альтернативного варіанту вирішення проблеми, яку автор готовий послідовно і
аргументовано відстоювати. Як ми бачимо із прикладу аналітичної записки,
поданої нами у Додатку 2, автор документу обрав для себе другу роль. Перше
ж речення висновків, заключного структурного елементу цієї аналітичної
записки, починається так: «На сьогоднішній день ми не бачимо альтернативи
запровадженню ринку землі в Україні. Це призведе до значного збільшення
інвестицій в аграрний сектор економіки України […]».
В аналітичних записках для комітетських слухань автори зазвичай обирають саме другу роль, аргументуючи за ту чи іншу альтернативу вирішення
проблеми. Ця роль характеризується тим, що вона акцентує більшу увагу на
практичному впровадженні обраної альтернативи і наслідках її застосування.
Зважаючи на те, що аналітичні записки можуть мати цілу низку структурних елементів (залежить від типу слухань, сфери практичного застосування,
наявності статистичних даних чи інформації про міжнародний досвід тощо),
найбільш типово вживаними є такі категорії структури тексту аналітичної
записки:
• Заголовок. Заголовок аналітичної записки формулюється таким чином,
щоб привернути увагу цільової аудиторії, спонукати її прочитати документ
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і зрозуміти його зміст і аргументацію автора. Щоб досягнути виконання
цих завдань, аналітична записка повинна бути:
а) описовою, тобто такою, з якої зрозуміла проблематика, що в ній охоплюється;
б) спонукальною, щоб цільова аудиторія була зацікавлена у прочитанні
всього тексту записки, а не тільки її заголовку;
в) релевантною, тобто такою, що відповідає темі комітетських слухань або
охоплюється обсягом предметів відання парламентських комітетів.
• Короткий зміст дослідження. Метою розділу, в якому міститься короткий
зміст дослідження, є переконати цільову аудиторію, що інформація, яка
міститься далі в тексті, варта більш детального вивчення. Надзвичайно
важливим є цей структурний елемент в умовах браку часу, що дуже часто
відбувається на комітетських слуханнях, особливо тоді, коли попередні
доповідачі не дотримуються регламенту слухань. Тож короткий зміст аналітичної записки повинен містити дуже чіткі формулювання і зрозумілі
тези. Як правило 1-2 параграфи короткого змісту складаються із:
а) стислого опису проблеми, що охоплена дослідженням:
б) обґрунтованого твердження про те, чому саме поточну ситуацію
потрібно змінювати;
в) рекомендований автором шлях вирішення проблеми.
• Опис важливості проблеми і контексту, в якому вона перебуває. Метою
цього структурного елементу аналітичної записки є завдання переконати
цільову аудиторію в тому, що проблема існує і, крім цього, вона вимагає
негайних дій для її усунення. Опис важливості проблеми і контексту, в
якому вона перебуває, є першою (вступною) цеглиною у фундаменті аналітичної записки. Як правило, цей елемент містить такі складові:
а) чітке формулювання проблеми;
б) короткий опис чинників, що спричинили чи спричиняють проблему;
в) чітке формулювання наслідків, які настануть, якщо проблему вчасно не
вирішити.
Важливо зазначити, що довжина опису важливості проблеми і її контексту може значно відрізнятися в залежності від тематики, від того, на якому
етапі вирішення потрібне дієве втручання тощо. Для прикладу, на етапі
оцінювання результатів впровадження альтернативного варіанту довжина
цього розділу може бути в кілька разів більшою, ніж на етапі вибору альтернативних шляхів вирішення проблеми.
• Критика альтернативних варіантів дій. Метою цього елементу аналітичної записки є розкриття недоліків варіантів вирішення проблеми,
які є альтернативними до обраного вами варіанту або впроваджуються
в поточний період. Щодо останнього, слід продемонструвати потребу в
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змінах шляхів вирішення проблеми і акцентувати увагу на тому, що саме
потрібно змінити. Як правило, критика альтернативних варіантів дій складається з:
а) короткого опису критикованих альтернативних шляхів вирішення проблеми;
б) аргументованого обґрунтування, чому саме альтернативні варіанти є
неприйнятними.
Для того, щоб критика була об’єктивною і не викликала звинувачень у
заангажованості, важливо перерахувати всі існуючі альтернативні варіанти
шляхів вирішення відповідної проблеми.
• Рекомендована дія. Метою цього розділу є надання детальних і переконливих рекомендацій щодо обраного вами варіанту вирішення проблеми і
обґрунтування доцільності саме цього варіанту. Для цього слід:
а) продумати і прописати всі практичні кроки чи заходи, які необхідно
виконати;
б) написати завершальний параграф, що ще раз наголошує важливість
термінового вжиття заходів для вирішення існуючої проблеми.
• Додатки. Найважливіша інформація, яку ви хочете донести до цільової
аудиторії, міститься в аналітичній записці. Однак її автор може вважати за
необхідне підкріпити аргументи аналітичної записки додатковими матеріалами. Слід зазначити, що додатки найбільш раціонально надавати тільки
у разі необхідності.
• Список використаної чи рекомендованої літератури. Автори аналітичних записок часто не включають цей структурний елемент у свій документ. Але якщо ви все ж вважаєте за необхідне помістити в ньому список
літератури, розмістіть його наприкінці аналітичної записки.
Приклад аналітичної записки наводиться у додатку до першої частини
посібника.
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ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН ТА
ЗАПИТИ НА ІНФОРМАЦІЮ
ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН
Правовою основою для внесення громадськістю пропозицій та зауважень
щодо законодавчого поля є частина 1 статті 40 Конституції України, яка
передбачає, що “усі мають право направляти індивідуальні чи колективні
письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади,
органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів” та Закон України “Про звернення громадян”.

Законодавча база –

Закон України «Про звернення громадян»
Цей Закон регулює питання практичної реалізації громадянами України
наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади,
об’єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх
діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів. Закон забезпечує громадянам України можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, для впливу
на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування,
підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення.

До кого громадяни можуть підготувати звернення
Громадяни України мають право звернутися до:
• органів державної влади та місцевого самоврядування;
• об’єднань громадян;
• підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності;
• засобів масової інформації;
• посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності.

Які є форми звернення?

• заява або клопотання щодо реалізації соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів громадян
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• скарга про порушення соціально-економічних, політичних та особистих
прав і законних інтересів громадян.
• пропозиція (зауваження) – звернення громадян, де висловлюються
порада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого
самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя,
соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.
Крім того, цей закон передбачає, що “керівники та інші посадові особи
органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ,
організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян зобов’язані
проводити особистий прийом громадян”. Разом із тим, зазначені правові
норми мають загальний характер без належного врахування специфіки звернень, що містять пропозиції щодо законодавства.

Правила оформлення звернення
Згідно зі ст. 5 Закону «Про звернення громадян» у зверненні має бути
зазначено:
• прізвище, ім’я, по батькові;
• місце проживання громадянина;
• викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи
скарги, прохання чи вимоги;
• письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із
зазначенням дати.
Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніше як через десять днів від дня
його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті
7 цього Закону «Про звернення громадян».

Форма подачі
Звернення може бути:
• усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі);
• письмовим;
• надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу,
установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.
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Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і
групою осіб (колективне).
У структурі Апарату Верховної Ради України працює Відділ Апарату ВР
з питань звернень громадян (http://vzvernen.rada.gov.ua/vzvernen/control/uk),
який здійснює розгляд одержаних поштою пропозицій, заяв і скарг громадян,
що звертаються до Верховної Ради України, організовує особистий прийом
громадян головами комітетів Верховної Ради України, головами депутатських
фракцій у Верховній Раді України у сесійний період у приймальні Верховної
Ради України, а також здійснює опрацювання надісланих звернень та контроль за підготовкою відповідей.

ЗАПИТИ НА ІНФОРМАЦІЮ
На початку 2011 року було прийнято Закон України «Про доступ до публічної
інформації».
Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на
доступ до інформації, якою володіють суб’єкти владних повноважень, інші
розпорядники публічної інформації, визначені цим Законом, та інформації,
що становить суспільний інтерес.
Публічну інформацію Закон визначає як «відображену та задокументовану
будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформацію, що була отримана
або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх
обов’язків, передбачених чинним законодавством» (ст.1 Закону).
Значний позитив цього Закону полягає в тому, що він передбачає спрощену процедуру подання запитів на публічну інформацію. «Запити можуть
подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном,
електронною поштою) на вибір запитувача» (ст. 19 Закону). Також Закон
обмежує строк надання відповіді на запит до 5 робочих днів (за невеликим
винятком), зобов’язує розпорядників оприлюднювати інформацію на офіційних веб-сайтах (за їх наявності) щодо порядку складання і подання запиту на
інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, інформацію про
систему обліку, діяльність суб’єкта владних повноважень тощо (ст. 15 Закону).
Нариклад, на єдиному веб-порталі органів виконавчої влади у рубриці
«Доступ до публічної інформації» міститься інформація про систему обліку
публічної інформації, найбільш запитувані документи, звіти, результати анкетування органів виконавчої влади, контактні телефони й електронну адресу,
а також інформація про порядок подання запиту тощо.
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При підготовці запиту організація або громадянин має просити надати
саме інформацію, якою володіє відповідний орган влади або місцевого самоврядування, бажано зазначити загальний опис інформації, назву, реквізити
чи зміст документу.

ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН ТА ЗАПИТИ НА
ІНФОРМАЦІЮ: ВІДМІННОСТІ
Головна відмінність між запитом на інформацію та зверненням громадян полягає в тому, що звернення громадян вимагає від органу влади вжити певних дій
щодо порушеного питання (зауваження, скарги, клопотання, вимоги, пропозиції), а запит передбачає виключно надати інформацію і не потребує узагальнення, аналітичної обробки. У зв’язку із цим терміни відповіді на запит значно
коротші – не пізніше 5 робочих днів (у виняткових випадках – до 20 днів), тоді як
відповідати на звернення можна максимум до 45 днів. Якщо звернення можуть
подавати громадяни України або особи, які не є громадянами України і законно
перебувають на її території, запити можуть подавати фізичні, юридичні особи,
об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних
повноважень. Також за надання відповіді на запит на інформацію, який потребує
копіювання більш як 10 сторінок, стягується відповідна грошова компенсація за
копіювання, в той час як плата за відповідь на звернення не передбачена.
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БІБЛІОТЕКИ НАДАЮТЬ МОЖЛИ
ВІСТЬ ОЗНАЙОМИТИСЬ З
ІНФОРМАЦІЄЮ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ
ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

З

2009 року Програма сприяння Парламенту II (ПСП) у партнерстві з
Українською бібліотечною асоціацією (УБА) реалізує проект «Створення
Мережі Пунктів доступу громадян до інформації органів державної влади у
бібліотеках України».
В результаті реалізації кількох фаз Проекту (травень 2009 – вересень
2012), які включали, зокрема, проведення фокус-семінарів та регіональних
тренінгів для працівників обласних, районних (міських), сільських публічних, освітянських бібліотек, у майже 700 бібліотеках у всіх регіонах України почали діяти Пункти доступу громадян до інформації органів влади,
створивши, таким чином, Мережу Пунктів доступу громадян до інформації
органів влади (Мережа ПДГ).
Пункти Доступу Громадян – це інформаційні центри у бібліотеках України, де громадяни мають можливість отримати інформацію про діяльність
органів державної влади (з електронних джерел у т.ч.) та дізнатись, яким
чином можна долучитись до процесу законотворення та впливати на процес
прийняття державних рішень.
Основними критеріями відкриття у бібліотеці Пункту доступу громадян,
і, як наслідок, долучення бібліотеки до Мережі ПДГ є:
• Наявність у бібліотеці комп’ютерів з вільним доступом до мережі Інтернет;
• Навчання на тренінгу «Інформація органів влади для громадян у бібліотеці: пошук, доступ, консультування» співробітника бібліотеки, до професійних обов’язків якого входить безпосереднє спілкування із читачами
(із подальшим наданням консультацій на Пункті доступу громадян).
Успішною практикою роботи цих Пунктів, поряд із пошуком інформації
та консультуванням громадян, стало проведення бібліотекарями, підготовленими на тренінгах ПСП ІІ та УБА, навчань для читачів (користувачів) бібліотек щодо доступу громадськості до інформації органів державної влади.
Таким чином, представник громадської організації або зацікавлений
громадянин може звернутися до фахівців бібліотеки щодо консультації,та,
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скориставшись доступом до мережі Інтернет, отримати інформацію з сайтів
органів державної влади будь-якого рівня.
Від початку існування Мережі ПДГ Програма сприяння Парламенту регулярно надсилає бібліотекам інформаційні повідомлення про важливі події,
що відбуваються у Верховній Раді України та органах виконавчої влади,
посилання на нові видання та сайти, які можуть зацікавити громадськість.
Також ПСП надсилає до бібліотек ПДГ нові видання Програми, зокрема з
серії «Законотворчість», які допомагають громадянам краще розуміти процеси прийняття політичних та державних рішень.
Комітети Верховної Ради України підтримали ініціативу Програми сприяння Парламенту щодо розповсюдження через Мережу ПДГ повідомлень про
заходи та інші події, які можуть бути цікаві громадськості – слухання, круглі
столи та ін.
Більше дізнатися про можливості, які надає Мережа ПДГ та список
бібліотек-учасниць Мережі ПДГ можна на сайті ПСП II у розділі «Мережа
Пунктів Доступу Громадян до офіційної інформації»: http://pdp.org.ua/caps.
Доступ до цього ресурсу є також через урядовий сайт «Громадянське
суспільство і влада»: (civic.kmu.gov.ua)
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ІСТОРІЇ УСПІХУ СПІВПРАЦІ МІЖ
КОМІТЕТАМИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ
УКРАЇНИ ТА ГРОМАДСЬКИМИ
ОРГАНІЗАЦІЯМИ
Приклад
співпраці між Барською районною бібліотекою та Комітетом Верховної
Ради України з питань культури і духовності щодо покращення стану
сільських бібліотек, 12 травня 2011 року.

Любов Кирилюк, комунальний заклад “Барська Наталія Колесніченко-Братунь, Завідувач
районна бібліотека”, місто Бар Вінницької
секретаріату Комітету з питань культури та
області
духовності Верховної Ради України VI скликання

Чим займається Ваша організація/департамент?
Наша бібліотека реалізовує свої функції
в якості інформаційного, освітнього та громадського центру свого району. Бібліотека
обслуговує понад 6 000 користувачів на рік,
тут діють 10 клубів за інтересами, 2 центри з безкоштовним наданням доступу до
мережі Інтернет та “Інтернет-окулярів” (для
сліпих і слабкозорих), інформаційно-консультативний правничий офіс, результативно
працює Центр проектного менеджменту з
навчання методиці написання проектних заявок на конкурси від вітчизняних та зарубіжних донорів. Бібліотека є учасником Мережі
пунктів доступу громадян до офіційної

Відповідно до Постанови Верховної Ради
України вiд 04.12.2007 № 4-VI «Про перелік,
кількісний склад і предмети відання комітетів
Верховної Ради України шостого скликання»
Комітет Верховної Ради України з питань
культури і духовності здійснює законопроектну роботу, готує, попередньо розглядає
питання, віднесені до повноважень Верховної
Ради України, та виконує контрольні функції
у різних сферах культури, зокрема, і з питань
культурно-просвітницької діяльності (видавничої справи, бібліотечної справи, кінематографії, народних художніх промислів).
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інформації (http://pdp.org.ua/caps), що координується Українською бібліотечною асоціацією у партнерстві з Програмою сприяння Парламенту України за підтримки Агентства США з
міжнародного розвитку.

Окрім законопроектної роботи, Комітет
проводить слухання інформаційного, законодавчого або контрольного характеру. Вся діяльність Комітету висвітлюється на сайті http://kompkd.
rada.gov.ua/kompkd/control/uk/index

Яку проблему Ви вирішували?
Бібліотека намагалась привернути увагу
владних структур усіх рівнів до вирішення
вкрай важливих проблем публічних бібліотек,
передусім тих, що розташовані у сільській
місцевості, для подолання негативних тенденцій скорочення їх мережі, недостатнього
виділення коштів на передплату періодики та
поповнення бібліотечних фондів, відсутність
процесів оновлення застарілої матеріальнотехнічної бази книгозбірень.
Для вирішення цих проблем необхідно
було виробити ефективну стратегію розвитку
бібліотечної справи у сільській місцевості як
важливої складової соціально-культурного
розвитку села.
Запорукою успіху у цій справі могли б
стати державна програма підтримки розвитку
бібліотек, надання провайдерських послуг
інтернет-зв’язку у сільській місцевості з
близькою перспективою комп’ютеризації книгозбірень, створення сприятливого механізму
для участі бібліотек у конкурсах на отримання
грантів, закладених у регіональних бюджетах.

Кількість користувачів сільськими бібліотеками, незважаючи на суттєві темпи скорочення цих закладів, зменшилася лише на
2-3%, що свідчить про необхідність збереження цих бібліотек. Вони залишаються у
переважній більшості єдиними культурноінформаційними закладами у сільській місцевості.
Більшість сільських бібліотечних установ
потребує капітального ремонту або розміщені у старих аварійних приміщеннях, значна
кількість приміщень не опалюється, застаріла
матеріально-технічна база, постійно виникають труднощі з комплектуванням фондів для
сільських бібліотек, передплатою періодичних видань.
Сільська бібліотека здатна вирішити більшість проблем. Вона є територією духовності
та знань, першим помічником в освіті, професійному становленні, організації дозвілля
населення, наданні унікальних можливостей
широкого користування українськими та світовими інформаційними ресурсами, накопиченими бібліотеками України та інших країн.
Сьогодні перспективи розвитку сільських
бібліотек пов’язані з поєднанням функцій
традиційної бібліотеки та сучасного інформаційного центру.

Як вибудовувалась співпраця?
Як учасник Мережі пунктів доступу громадян до офіційної інформації наша бібліотека отримує інформацію про анонси заходів
комітетів Верховної Ради, зокрема, і комітетські слухання. Ми дізналися, що Комітет з
питань культури і духовності планує провести
комітетські слухання на тему стану сільських
бібліотек і вирішили взяти участь у цих слуханнях, щоб представити народним депутатам
України, представникам органів виконавчої
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Комітетські слухання окрім народних депутатів України, передбачають участь представників органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, громадськості,
наукових установ. Після прийняття рішення
членами Комітету про проведення слухань,
розміщується анонс на сайті Комітету та Верховної Ради України і всі зацікавлені сторони
можуть письмово зголошуватись на участь
в слуханнях, на виступ із пропозиціями.
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влади своє бачення щодо стану бібліотек, а Серед учасників слухань була і представниця
також шляхів покращення ситуації. Потім із Барської бібліотеки, яка надала слушні провідповідним листом ми звернулися в секре- позиції.
таріат Комітету і були запрошені зробити
виступ на комітетських слуханнях.

Якими були результати?
Комітету вдалося привернути увагу громадськості до бажання з боку законодавчої влади опікуватись станом бібліотечної
справи на селі. На слуханнях Комітету «Розвиток сільських бібліотек як інформаційних і
культурних центрів», що відбулись 18 травня
2011 року прийнято резолюцію про розробку
та внесення на розгляд парламенту у 20112012 роках проектів відповідних нормативних
документів щодо функціонування та розвитку
публічних бібліотек в Україні, вироблено чіткі
рекомендації для Кабінету Міністрів України,
Міністерства культури України, Державної
агенції з питань науки, інформації та інновацій, а також Раді Міністрів АР Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування.

За результатами слухань на засіданні
комітету було ухвалено резолюцію, яка містить рекомендації Комітету Кабінету Міністрів
України, Міністерству культури України, органам місцевого самоврядування. Повний текст
документу розміщений на сайті:
http://kompkd.rada.gov.ua/kompkd/control/
uk/publish/article?art_id=45280&cat_id=45190

Яку пораду Ви могли б надати для розвитку міжсекторної співпраці?
На нашу думку, дуже зручним і інформативним є сайт Верховної Ради України та
сайти комітетів, де розміщуються анонси
заходів, тому зацікавленим взяти в них участь
необхідно слідкувати за сайтом, налагоджувати співпрацю із відповідними комітетами і
намагатися зробити коротку, але змістовну
презентацію своїх ідей.

Участь громадськості у законодавчому
процесі, контролі за виконанням вже діючого
законодавства є дуже важливою для розбудови громадянського суспільства в Україні,
підвищення ефективності співпраці між громадськістю та владою. Переконана, що громадським організаціям необхідно постійно
підвищувати свою професійну спроможність співпрацювати з органами влади, брати
участь не тільки в заходах, а і в підготовці
законопроектів тощо.
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Історія успіху співпраці між Міжнародним жіночим правозахисним
центром «Ла Страда-Україна» та Комітетом ВР з питань прав людини,
національних меншин і міжнаціональних відносин у проведенні слухань
щодо виконання Закону України «Про забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків», 10 листопада 2010 року.

Катерина Левченко, Президент Міжнародного
жіночого правозахисного центру “Ла СтрадаУкраїна”

Бондаренко Олена Федорівна, народний депутат
України VI скликання, Голова підкомітету з міжнародно-правових питань та ґендерної політики
Комітету Верховної Ради України з питань прав
людини, національних меншин і міжнаціональних
відносин

Чим займається Ваша організація/департамент?
Міжнародний жіночий правозахисний
центр “Ла Страда-Україна” з 1997 року працює в напрямку запобігання торгівлі людьми,
особливо жінками та дітьми, ліквідації всіх
форм дискримінації та насильства у суспільстві, сприяння дотриманню прав людини,
ґендерної рівності та захисту прав дітей.

Я очолювала підкомітет Верховної Ради
України, який займався законодавчим забезпеченням рівних прав та можливостей жінок
і чоловіків та міжнародними документами в
царині прав людини.

Яку проблему Ви вирішували?
Наша організація, як і інші активні жіночі
громадські організації доклала багато зусиль
для прийняття Закону «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»
у 2005 році. Слухання були присвячені аналізу стану виконання Закону, розгляду потреб
його вдосконалення, вироблення державної
політики щодо утвердження ґендерної рівності, обміну думками між громадськістю та
органами державної влади щодо дії Закону.
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Учасниці та учасники комітетських слухань, що відбулися 10 листопада 2010 року,
обговорили стан виконання Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», його практичне
застосування та ефективність впровадження
положень Закону органами влади, дотримання вимог закону, досягнення та проблеми
у сфері ґендерної рівності.
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Як вибудовувалась співпраця?
Центр вже багато років співпрацює з органами виконавчої влади та комітетами Верховної Ради щодо законодавчого врегулювання
вирішення проблем запобігання торгівлі
людьми, ліквідації всіх форм дискримінації та насильства у суспільстві, сприяння
дотриманню прав людини, ґендерної рівності та захисту прав дітей. Ми були запрошені
виступити на слуханнях. Також ми часто самі
направляємо заявки на участь у заходах комітетів ВР, зокрема, Комітету Верховної Ради
України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин та
Комітету законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, надсилаємо відповідні
звернення до народних депутатів України,
проводимо інформаційні кампанії в рамках
нашої діяльності. Ми також виступаємо з ініціативами щодо проведення спільних заходів.

Підкомітетом налагоджена ефективна
співпраця з громадськими організаціями,
міжнародними проектами у сфері прав
людини, жіночими організаціями та організаціями, які працюють у сфері утвердження
ґендерної рівності, підвищення ґендерної
обізнаності та культури громадян, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування. Коли Комітет (підкомітет) ухвалює рішення провести круглий стіл
чи комітетські слухання, на сайті Верховної
Ради та сайті Комітету анонсується відповідний захід. Комітет зацікавлений в експертній допомозі громадських організацій, тому
ми намагаємося запросити до участі в наших
заходах якомога більше представників та
представниць громадських організацій. Так,
у комітетських слуханнях на тему: “Практика
застосування Закону України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і
чоловіків” (10 листопада 2010 року) взяло
участь 30 громадських організацій та експертів міжнародних проектів, зокрема, і Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла
Страда-Україна».

Якими були результати?
Слухання дозволили представникам багатьох громадських організацій висловити
своє бачення щодо теми заходу представникам органів державної влади та народними
депутатам України, за результатами слухань
Комітетом було прийнято досить грамотні
рекомендації, але, на жаль, через здійснення
адміністративної реформи було ліквідовано
національний механізм утвердження ґендерної рівності, і всі рекомендації органам
виконавчої влади фактично нема кому виконувати. Проте цей факт не применшує важливість прийняття за участі експертів громадських організацій рекомендацій Комітету.

Народні депутати України, представники
органів виконавчої влади вислухали думки
представників і представниць громадських
організацій, наукових установ щодо оцінки
виконання Закону України «Про рівні права
та можливості жінок і чоловіків». Пропозиції,
висловлені учасниками та учасницями, були
враховані при підготовці рекомендацій комітетських слухань на тему: “Практика застосування Закону України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”,
затверджені на засіданні Комітету і оприлюднені на сайті Комітету: http://kompravlud.
rada.gov.ua/kompravlud/control/uk/publish/
article?art_id=46004&cat_id=46334
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Яку пораду Ви б могли надати для розвитку міжсекторної співпраці?
Моя порада громадським організаціям –
проявляти активність у співпраці з органами
влади, подавати заявки на участь у заходах, ініціювати проведення спільних заходів,
вимагати необхідну для діяльності інформацію, тим більше, що нещодавно почав діяти
Закон України «Про доступ до публічної
інформації». Тренувати свої навички щодо
підготовки коротких презентацій та надання
чітких рекомендацій.
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Раджу громадським організаціям бути
активними, використовувати всі можливі
шляхи співпраці з органами влади, зокрема,
з Верховною Радою, брати участь у комітетських слуханнях, надавати експертну підтримку законопроектам, які розглядаються,
проводити інформаційні кампанії з підвищення ґендерної культури. Підвищувати свою
обізнаність щодо співпраці, тим паче, що нині
активно працюють міжнародні проекти, які
реалізують навчальні програми для НУО, в
тому числі навчають механізмам ефективної співпраці з Парламентом України, грамотного впровадження принципів рівних прав та
можливостей у державні програми розвитку.
Зокрема, таку велику й потрібну роботу проводить Програма сприяння Парламенту України за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку.

ЩО ЗАВАЖАЄ
ГРОМАДСЬКОСТІ У ДОСТУПІ
ДО ЗАКОНОДАВЧОГО
ПРОЦЕСУ

П

ід час проведення тренінгів для представників громадських організацій з доступу до законотворчого процесу тренери пропонували
учасникам та учасницям назвати щонайменше 3 причини, які заважають
громадськості у доступі до законотворчого процессу. Аналіз названих причин
здійснювався на основі запропонованого інструменту – контрольного списку
ЗІМІЗІ, який використовується для пояснення причин проблемної поведінки
осіб, задіяних у суспільну проблему.

ІНСТРУМЕНТ: Контрольний список причин проблемної поведінки ЗІМІЗІ
Контрольний список причин проблемної поведінки ЗІМІЗІ
•

Законодавство: закони, підзаконні нормативно-правові акти (НПА) – постанови КМУ,
укази ПУ, накази, інструкції міністерств і т.д.

•

Інформація: обізнаність ролевиконавців (адресатів НПА) із наявністю тих чи інших законів та підзаконних НПА.

•

Можливість: середовище, яке дозволяє ролевиконавцям (адресатам НПА) дотримуватися
закону чи виконувати законодавчі вимоги (зовнішні фактори).

•

Інтерес: особистий інтерес чи (фінансові та нефінансові) стимули ролевиконавця.

•

Здатність: знання, навички, професійна підготовка та фізичні або бюджетні ресурси, які
дозволяють ролевиконавцям дотримуватися закону (внутрішні фактори).

•

Ідеологія: переконання, припущення, міфи, стереотипи (навіть вочевидь облудні), інерція,
бездіяльність, традиції, звички, спосіб мислення.

За умов послідовного застосування, контрольний список ЗІМІЗІ дозволяє
проаналізувати всі можливі наслідки проблемної поведінки. Отже, аналіз
названих причин дозволяє виділити наступні проблемні моменти у співпраці
громадських організацій із Парламентом України:
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Законодавство

Декларативне, хоча передбачає участь громадськості (громадські слухання, громадську експертизу і т.д.), однак не передбачає:
• процедур залучення громадськості, яких би не
можна було обійти
• обов’язку врахувати думку громадськості у
тій чи іншій формі,
відповідальність за незалучення громадськості
(наприклад, непроведення чи формальне проведення громадських слухань)

Інформація

Недостатня інформація про:
• роботу Парламенту,
• законотворчий процес і «точки доступу» громадськості,
• осіб, з якими можна контактувати щодо законодавчих ініціатив і т.д.

Можливість

Громадські організації часто не усвідомлюють свої
можливості, недооцінюють або переоцінюють їх.
Діють у несприятливому середовищі – відсутність
чітких планів роботи законодавчого органу, раптовість законодавчих ініціатив, брак часу та експертних ресурсів для реагування і т.д.

Інтерес / стимули

Націлені на зовнішні акції, а не на кропітку роботу

Здатність

Громадські організації вирізняються часто слабкою
здатністю співпрацювати. Обирають не най адекватніші форми роботи, а ті, які звичні чи знайомі.
Відчувають брак знань, умінь, навичок

Ідеологія

Іноді – «держава повинна» (чимось забезпечити).
Переносять бюрократичні державні стилі роботи і
прийняття рішень у громадський сектор.
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ПРИКЛАДИ НАЛАГОДЖЕННЯ
СПІВПРАЦІ ГРОМАДСЬКИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ НА РІЗНИХ
ЕТАПАХ ЗАКОНОТВОРЧОГО
ПРОЦЕСУ
УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ВИКОНАННІ
ЗАКОНОТВОРЧОЇ ФУНКЦІЇ: ЗАКОНОДАВЧА
ПРОПОЗИЦІЯ
З метою надання читачам у посібнику всебічного уявлення, як необхідно
будувати співпрацю із комітетами Верховної Ради України, наводимо
завдання – відповіді/приклади, підготовлені консультантами Програми сприяння Парламенту ІІ та опрацьовані Володимиром Крижанівським, народним
депутатом України у Верховній Раді України першого скликання в рамках проведення тренінгів для тренерів з доступу громадян до законотворчого процесу.
Відповіді на деякі питання супроводжуються витягами із законодавчих
актів, які слугують обґрунтуванням відповідних рішень, що пропонуються
у цих відповідях.
Тема, якою займається громадська організація, не врегульована
законодавчо, а тому потрібний новий закон.
Як необхідно планувати діяльність для проходження шляху від
законотворчої ідеї до етапу реєстрації законопроекту? До кого звертатись? Якою буде послідовність дій?
Відповідно до частини першої статті 93 Конституції України “право
законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові
України, народним депутатам України, Кабінету Міністрів України та
Національному Банку України”. Більш детально це питання унормовано
положеннями статті 89 Регламенту Верховної Ради. Отже, ми бачимо, що
громадська організація безпосередньо не може внести на розгляд Верховної
Ради України якийсь законопроект, а повинна звертатися до когось із вищезгаданих суб’єктів права законодавчої ініціативи з проханням зробити це.
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Попередньо громадська організація (НУО – неурядова організація) має підготувати проект такого закону сама або у співпраці з іншими НУО.
Почавши розробку такого законопроекту, варто звернутися за порадою
до Комітету парламенту, до предмету відання якого належить сфера
питань, близька до піднятої НУО проблеми. Щоб визначити такий комітет
необхідно ознайомитися на веб-сайті Верховної Ради зі змістом Постанови
Верховної Ради України «Про комітети Верховної Ради України сьомого
скликання» від 25.12.2012 № 11-VII. Знайшовши необхідний комітет, зновтаки за допомогою цього веб-сайту можна дізнатися координати працівників
цього комітету, після чого звернутись до завідувача секретаріату комітету з
проханням повідомити, до кого з працівників секретаріату можна звернутися
за консультацією про необхідні кроки, які має здійснити НУО для розробки
законопроекту самотужки чи з залученням третьої організації.
В разі, якщо такий шлях не вирішує питання, можна звернутися по
допомогу до депутатських фракцій парламенту. Координати фракцій можна
отримати з веб-сайту Верховної Ради, звернувшись на його головній сторінці
до розділу Склад і структура Верховної Ради України, а вже в ньому
обрати підрозділ Депутатські фракції.
Якщо НУО сама або у співпраці з іншими організаціями розробила законопроект, то, знов-таки через фахівців комітету або через секретаріат однієї з
фракцій парламенту вона може звернутися з проханням до певного народного
депутата чи групи народних депутатів ознайомитися з цим законопроектом
і дати згоду виступити суб’єктом законодавчої ініаціативи і внести вказаний
проект закону до Верховної Ради.
Можна звернутися також до когось з народних депутатів, який за розподілом керівництва фракції, до якої входить такий депутат, опікується територією, де знаходиться НУО або її територіальне відділення або є депутатом,
обраним у відповідному мажоритарному окрузі. В кожному регіоні таку
інформацію можна отримати у відповідній державній адміністрації, а саме у
відділі, який відповідає за зв’язки з громадськими організаціями, зокрема і
з народними депутатами, або у територіальному осередку політичної партії,
від якої обрано народного депутата.
Жодним чином не треба зупинятися у разі відмови на таке прохання. Так,
наприклад, якщо народний депутат без вагомих причин відмовляється співпрацювати з НУО, треба звертатися з цього приводу до керівництва фракції.
Не треба забувати, що право законодавчої ініціативи Конституцією надане
також Уряду, Главі держави та Національному Банку України.
Водночас, необхідно всіма наявними засобами сприяти формуванню
громадської позиції щодо проблеми, яка підіймається у законопроекті. Це
можуть бути статті у ЗМІ та на електронних сайтах, можна досягати цього
шляхом проведення круглих столів і організації громадських слухань тощо.
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Законодавча база, на якій має грунтуватися комунікація
громадської організації із Верховною Радою України
Конституція України
Ст. 40. Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові
звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів
місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що
зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
Ст. 93. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить
Президентові України, народним депутатам України, Кабінету Міністрів
України та Національному Банку України.
Закон України «Про громадські об’єднання»
Стаття 21. Права громадських об’єднань
1. Для здійснення своєї мети (цілей) громадське об’єднання має право:
1) вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою
мету (цілі);
2) звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади,
органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями),
заявами (клопотаннями), скаргами;
3) одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію,
що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших
розпорядників публічної інформації;
4) брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні
проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної
влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об’єднання
та важливих питань державного і суспільного життя.
Закон України Про статус народного депутата України
Ст. 7. Взаємовідносини народного депутата України з виборцями
2. Народний депутат відповідно до закону розглядає звернення виборців,
а також від підприємств, установ, організацій, органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, вживає заходів
для реалізації їх пропозицій і законних вимог, інформує виборців про свою
депутатську діяльність під час особистих зустрічей з ними та через засоби
масової інформації.
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Ст. 24 Народний депутат зобов’язаний:
11) постійно підтримувати зв’язки з виборцями, вивчати громадську
думку, потреби і запити населення, а у разі необхідності повідомляти про
них Верховну Раду України та її органи, вносити пропозиції та вживати в
межах своїх повноважень заходи щодо їх врахування в роботі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій;
13) розглядати звернення виборців відповідно до вимог та в порядку, встановленому Законом України «Про звернення громадян».
Народний депутат розглядає всі одержані ним пропозиції, заяви та скарги
виборців, узагальнює їх, за необхідності вносить відповідні пропозиції до
Верховної Ради України та її органів, а також до органів державної влади та
органів місцевого самоврядування.
Закон України «Про звернення громадян»
Ст. 1. Громадяни України мають право звернутися до органів державної
влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації,
посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями,
скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою
або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних
та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.
Ст. 3. Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або
усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.
Пропозиція (зауваження) - звернення громадян, де висловлюються порада,
рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються
думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян,
вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціальнокультурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.
Закон України «Про комітети Верховної Ради України»
Ст. 16. Обов’язки комітетів при здійсненні законопроектної функції
1. Комітети при здійсненні законопроектної функції зобов’язані:
11) вивчати громадську думку, розглядати звернення громадян, об’єднань
громадян, будь-які пропозиції, що свідчать про потребу в прийнятті нових
законодавчих актів або у внесенні змін до законодавчих актів, і, в разі необхідності, готувати відповідні проекти актів та вносити їх на розгляд Верховної Ради України.
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Регламент Верховної Ради України
Ст. 89. Право законодавчої ініціативи
1. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді належить Президенту
України, народним депутатам України, Кабінету Міністрів України та Національному Банку України.
5. Право законодавчої ініціативи здійснюється шляхом внесення до Верховної Ради:
1) проектів законів, Регламенту Верховної Ради, постанов;
2) проектів інших актів Верховної Ради;
3) пропозицій до законопроектів;
4) поправок до законопроектів.
Ст. 90. Оформлення законопроектів, проектів інших актів
1. Законопроект, проект іншого акта має бути оформлений відповідно до
вимог закону, цього Регламенту та інших прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.
2. Законопроект, проект іншого акта подається до Верховної Ради за підписом особи, яка має право законодавчої ініціативи або представляє орган,
наділений таким правом.
Ст. 91. Супровідні документи до законопроекту, проекту іншого акта
1. Законопроект, проект іншого акта вноситься на реєстрацію разом з проектом постанови, яку пропонується Верховній Раді прийняти за результатами
його розгляду, списком авторів законопроекту, пропозицією щодо кандидатури доповідача на пленарному засіданні та пояснювальною запискою, яка
має містити:
1) обґрунтування необхідності прийняття законопроекту, цілей, завдань і
основних його положень та місця в системі законодавства;
2) обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших
наслідків застосування закону після його прийняття;
3) інші відомості, необхідні для розгляду законопроекту.
2. Зазначені в частині першій цієї статті документи подаються письмово
разом з їх електронним файлом.
3. У разі внесення законопроекту, проекту іншого акта, реалізація якого
впливає на видаткову та/або доходну частину державного чи місцевих бюджетів, до нього додаються фінансово-економічне обґрунтування (розрахунок
розміру витрат) та пропозиція щодо покриття цих витрат.
4. Якщо реалізація законопроекту, проекту іншого акта не впливає на
видаткову та/або доходну частину державного чи місцевих бюджетів, про це
зазначається в пояснювальній записці.
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5. У разі внесення законопроекту, остаточне прийняття рішення щодо
якого можливе лише за результатами референдуму, ця обставина повинна
бути зазначена у пояснювальній записці.
6. До законопроекту про внесення змін до законів додається порівняльна
таблиця, яка містить редакцію відповідних положень (статей, частин, пунктів, абзаців тощо) чинного закону та нову його редакцію з урахуванням
запропонованих змін.
7. Якщо законопроект, проект іншого акта вноситься за погодженням з
відповідними органами виконавчої чи судової влади, до нього додається таке
погодження.
Ст. 92. Реєстрація законопроектів, проектів інших актів
1. Законопроект, проект іншого акта, внесений до Верховної Ради, реєструється в Апараті Верховної Ради. Законопроект, внесений з дотриманням
вимог статей 90, 91 цього Регламенту, реєструється в Апараті Верховної Ради
в день його внесення.
2. У прийнятті на реєстрацію законопроекту, проекту іншого акта має
бути відмовлено у разі, якщо він поданий з порушенням вимог статей 90, 91
цього Регламенту, а також якщо законопроект є альтернативним і вноситься
з порушенням строків, визначених цим Регламентом.
3. Пропозиції, поправки, висновки до законопроектів подаються до Апарату Верховної Ради або безпосередньо до комітету чи до тимчасової спеціальної комісії, які визначені головними з відповідних законопроектів.
4. Усі зареєстровані законопроекти, проекти інших актів та супровідні
документи вводяться Апаратом Верховної Ради до бази даних законопроектів
електронної комп’ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради.
Cписок народних депутатів України в алфавітному порядку
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat_list

УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ВИКОНАННІ
ЗАКОНОТВОРЧОЇ ФУНКЦІЇ: ДРУГЕ ЧИТАННЯ
ЗАКОНОПРОЕКТУ
У Верховній Раді пройшов перше читання законопроект, тема якого
цікава і близька громадській організації. Відповідно громадська організація зацікавлена запропонувати деякі зміни або доповнення.
Як це зробити? До кого звертатись? Якою буде послідовність ваших
дій?
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Cлід зауважити, що роль другого читання в процесі розгляду законопроекту є чи не найбільш важливою. Це пояснюється, по-перше, тим, що до
участі в напрацюванні тексту законопроекту може приєднатися будь-хто
з народних депутатів шляхом внесення певних пропозицій до первинного
тексту. По-друге, обговорення поданих пропозицій щодо змін тексту проводиться комітетом парламенту, який визначено головним, зокрема, стосовно
його опрацювання і підготовки до другого читання. Процедура підготовки
законопроекту проходить у робочій атмосфері і сприяє детальному розгляду
пропозицій народних депутатів.
Отже, щонайперше треба підготувати текст пропозицій, які громадська
організація хотіла б бачити в кінцевому тексті закону. Звісно, після цього ці
поправки мають бути передані комусь із народних депутатів або групі народних депутатів, адже вони є суб’єктами законодавчої ініціативи.
До кого саме з народних депутатів треба звертатися найкраще з’ясувати,
звернувшись до секретаріату комітету, який визначено головним (профільним). Бажано, щоб це були депутати, фахово добре обізнані з проблематикою
законопроекту. Можна також звертатися по допомогу до секретаріату фракції,
який добре знає депутатський корпус фракції.
Звернення до депутата, який опікується за дорученням фракції регіоном
(округом) або до депутата, обраного за мажоритарною складовою в окрузі,
де діє громадська організація або її територіальний підрозділ, може значно
спростити співпрацю над опрацюванням запропонованих пропозицій. Адже
депутат повинен стати адептом підходів громадської організації у цьому
питанні. Координати цих депутатів можна знайти в регіональних представництвах політичних сил, які представлені в парламенті фракціями.
Небажання або зволікання народного депутата не повинно стати непереборною перешкодою на шляху громадської організації для здійснення її вимог.
В таких випадках треба звертатися до керівництва відповідної фракції. Зрозуміло, що зв’язок з народними депутатами здійснюється через їх помічниківконсультантів. Будь-яке небажання з їх боку допомагати громадській організації має доводитися до відома народного депутата для відповідної реакції.
Дуже важливо, щоб представники НУО брали безпосередню участь в обговоренні комітетом тексту законопроекту, який буде внесено до сесійної зали.
Цього можна досягти, звернувшися до керівництва профільного комітету. Тоді
представники громадської організації можуть отримати можливість бути присутніми на засіданнях комітету і контактувати із співробітниками комітету. Це також
дозволить отримувати інформацію про всі пропозиції, що надходять до комітету
стосовно законопроекту, і вчасно реагувати на них, готуючи для народного депутата, з яким співпрацює організація, аналітику стосовно цих пропозицій.
НУО може також звернутися з розгорнутою інформацією про законопроект до Головного юридичного управління Апарату парламенту, яке відповідно
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до Регламенту Верховної Ради готує висновок щодо тексту законопроекту,
який виноситься комітетом до другого читання.

Законодавча база, на якій має грунтуватися комунікація громадської
організації із Верховною Радою Украни
Див. наведені до попереднього завдання посилання на Конституцію та
закони України, а також
Регламент Верховної Ради України
Ст. 116. Строки подання пропозицій і поправок до законопроекту, який
готується до другого читання
1. Пропозиції та поправки для підготовки законопроекту до другого
читання вносяться в 14-денний строк після дня прийняття законопроекту в
першому читанні за основу. До повторного другого читання законопроекту
пропозиції та поправки вносяться в 10-денний строк після дня попереднього
другого читання. Пропозиції та поправки до законопроектів, розгляд яких не
було завершено Верховною Радою попереднього скликання (частина друга
статті 106 цього Регламенту), вносяться в 14-денний строк після дня включення їх до порядку денного першої сесії новообраної Верховної Ради.
Ст. 103. Експертиза законопроектів
2. Зареєстрований та включений до порядку денного сесії законопроект
при підготовці до першого читання в обов’язковому порядку направляється
для проведення наукової експертизи, а при підготовці до всіх наступних
читань – для проведення юридичної експертизи та редакційного опрацювання у відповідні структурні підрозділи Апарату Верховної Ради. Остаточна
юридична експертиза і редакційне опрацювання здійснюються після прийняття акта Верховної Ради в цілому.
Ст. 118. Зміст порівняльної таблиці законопроекту, підготовленого до
другого читання
1. Законопроект, підготовлений до другого читання, подається у вигляді
порівняльної таблиці, яка має містити:
1) текст законопроекту, прийнятого за основу;
2) усі внесені та не відкликані пропозиції (можливо, із стислим обґрунтуванням), поправки, що мають суцільну нумерацію і розміщуються на рівні з
відповідними статтями законопроекту, із зазначенням ініціаторів їх внесення – суб’єктів права законодавчої ініціативи;
3) висновок головного комітету щодо внесених пропозицій, поправок;
4) остаточну редакцію статей законопроекту, що пропонується головним
комітетом для прийняття у другому читанні.
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2. Якщо з тих чи інших причин не всі пропозиції, поправки включені до
порівняльної таблиці, головним комітетом готується і подається додаткова
порівняльна таблиця.
3. Якщо головний комітет не прийняв рішення щодо тієї чи іншої пропозиції чи поправки до законопроекту, то остаточна редакція тексту законопроекту в цій частині залишається комітетом в редакції першого читання.

УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ВИКОНАННІ
КОНТРОЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ: ЗВЕРНЕННЯ ДО
НАРОДНОГО ДЕПУТАТА
До громадської правозахисної організації звернулася особа, яка
скаржиться на затягування вирішення питання, важливого для
місцевої громади, місцевою владою (ремонт доріг, мостів, дитячих
садочків тощо). Вона просить, щоб організація допомогла звернутися до народного депутата за вирішенням цього питання.
Які можуть бути дії:
- на основі чого приймається рішення щодо того, як діяти:
звертатися до депутата, звертатися до когось іншого (іншої
інстанції), не звертатися взагалі?
- як визначитися, до якого саме народного депутата звертатися?
- як дізнатися адресу звернення?
- якою буде форма звернення?
Якщо з матеріалів, наданих заявником, можна зробити висновок, що
спроби звернутися офіційно до відповідних органів місцевого самоврядування не робилися або вони були недостатньо аргументованими чи направлялися не за адресою, з точки зору сфери відповідальності того органу, до якого
зверталися, то громадська організація може сама звернутися щодо піднятого
питання до певного органу держави чи місцевого самоврядування.
Коли ж пересвідчилися, що відбувається відверте зволікання з вирішенням
питання, варто допомогти звернутися громадянину до когось з народних депутатів або зробити це від імені організації. Найкраще звертатися до того народного депутата, який закріплений його фракцією за цією територією або обраний народним депутатом у окрузі за мажоритарною складовою. Отримати такі
відомості можна або у секретаріаті фракції, координати якої можна дізнатися
на сайті Верховної Ради України. Про таку інформацію можна також дізнатися
у місцевій державній адміністрації, де є працівник відповідальний за зв’язки
з депутатами всіх рівнів. Ви маєте також право звернутися з цим питанням до
відповідного органу місцевого самоврядування в селі, селищі, місті.
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Якими будуть дії народного депутата, звісно, вирішує сам депутат, але
організація може, в разі обізнаності з практикою роботи певних місцевих
органів, рекомендувати, до кого саме варто звернутися народному депутату.
Можливо, справа зайшла так далеко, що найбільш дієвим буде не звернення
народного депутата України, а його запит до того органу, який контролює
діяльність структур на місцях, які призвели до зволікання і невиконання.

Законодавча база щодо вирішення
зазначеного прохання
Конституція України
Ст. 40. Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові
звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів
місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що
зобов‘язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
Закон України «Про звернення громадян»
Ст. 1. Громадяни України мають право звернутися до органів державної
влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації,
посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями,
скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою
або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних
та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.
Ст. 3. Під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або
усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.
Пропозиція (зауваження) - звернення громадян, де висловлюються порада,
рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються
думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян,
вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціальнокультурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.
Конституція України
Ст. 86
Народний депутат України має право на сесії Верховної Ради України
звернутися із запитом до органів Верховної Ради України, до Кабінету
Міністрів України, до керівників інших органів державної влади та органів
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 ісцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, установ і
м
організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності.
Закон «Про статус народного депутата України»
Ст. 15. Право народного депутата України на депутатський запит
1. Народний депутат має право на сесії Верховної Ради України звернутися із запитом до Президента України, до органів Верховної Ради України,
до Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів державної влади
та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств,
установ та організацій, розташованих на території України, незалежно від їх
підпорядкування і форм власності.
2. Депутатський запит - це вимога народного депутата, народних депутатів чи комітету Верховної Ради України, яка заявляється на сесії Верховної
Ради України до Президента України, до органів Верховної Ради України, до
Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів державної влади
та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств,
установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх
підпорядкування і форм власності, дати офіційну відповідь з питань, віднесених до їх компетенції.
Ст. 16. Право народного депутата України на депутатське звернення
1. Народний депутат має право на депутатське звернення до органів
державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб,
керівників підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності
та підпорядкування, об’єднань громадян з питань, пов’язаних з депутатською
діяльністю, і брати участь у розгляді порушених ним питань.
Депутатське звернення - викладена в письмовій формі пропозиція народного депутата, звернена до органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян здійснити певні дії, дати офіційне роз’яснення
чи викласти позицію з питань, віднесених до їх компетенції.
Ст. 24. Обов‘язки народного депутата
13) розглядати звернення виборців відповідно до вимог та в порядку, встановленому Законом України «Про звернення громадян».
Народний депутат розглядає всі одержані ним пропозиції, заяви та скарги
виборців, узагальнює їх, за необхідності вносить відповідні пропозиції до
Верховної Ради України та її органів, а також до органів державної влади та
органів місцевого самоврядування.
У разі необхідності народний депутат надсилає пропозиції, заяви та скарги
громадян органам державної влади, органам місцевого самоврядування та їх
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посадовим особам, установам та організаціям, до повноважень яких входить
розгляд звернень громадян чи вирішення порушених у них питань по суті.
Про результати розгляду пропозицій, заяв та скарг громадян органи та посадові особи зобов’язані повідомити громадянина, від якого надійшло звернення, і народного депутата у терміни, встановлені Законом України «Про
звернення громадян».
Закон України «Про громадські об’єднання»
Цей Закон визначає правові та організаційні засади реалізації права на
свободу об’єднання, гарантованого Конституцією України та міжнародними
договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою
України, порядок утворення, реєстрації, діяльності та припинення громадських об’єднань. Закон набув чинності 1 січня 2013 року. В ньому закладено
спрощення реєстраційних дій щодо громадських об’єднань, надання громадським організаціям права діяти на всій території України незалежно від їх
статусу. Стаття 21 та 22 Закону описують механізми співпраці між громадськими об’єднаннями та органами влади різних рівнів.

УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ
ТА ПРОВЕДЕННІ КОМІТЕТСЬКОГО СЛУХАННЯ
Громадська організація ініціює і організує разом з відповідним
профільним комітетом Верховної Ради комітетські слухання щодо
виконання статті 4 Європейської соціальної хартії (переглянутої).
- Які комітети Верховної Ради необхідно запросити на слухання?
- Які інші організації/ установи мають бути запрошені до участь
в слуханнях?
- Які форми інформування громадськості (ширшого кола, ніж
запрошення учасників) про слухання можуть бути більш або менш
ефективні?
- Які питання необхідно висвітлити на слуханнях?
У відповідності до Постанови Верховної Ради України «Про комітети
Верховної Ради України сьомого скликання» від 25.12.2012 № 11-VII слід
запросити представників таких комітетів парламенту:
• комітету з питань соціальної політики та праці;
• комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних
відносин;
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• комітету з питань економічної політики;
• комітету з питань європейської інтеграції.
До участі комітетських слуханнях з виконання статті 4 Європейської
соціальної хартії (переглянутої) слід було б запросити насамперед таких
організацій:
• міністерства праці і соціальної політики;
• профспілкових організацій – Федерації профспілок України, Конфедерації
вільних профспілок України, незалежних профспілок тощо;
• науково-дослідних інститутів і ВНЗ – Інституту економіки, Академії праці
і соціальних відносин тощо:
• неурядових організацій і аналітичних центрів, міжнародних організацій
тощо.
Для широкого інформування громадськості слід звернутися через Комітет
соціальної політики і праці до відповідної служби парламенту з проханням
анонсувати захід на веб-сторінці парламенту.
Тематика таких слухань узгоджується з комітетом Верховної Ради, який
організовує захід з боку парламенту.

Законодавча база, на якій ґрунтується співпраця
з комітетом щодо проведення слухань
Європейська соціальна хартія
(Переглянута)
(ETS N 163)
(укр/рос)
Страсбург, 3 травня 1996 року
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 51 )
{ Хартію ратифіковано із заявами Законом N 137-V ( 137-16 ) від
14.09.2006, ВВР, 2006, N 43, ст.418 }
Офіційний переклад
Стаття 4
Право на справедливу винагороду
З метою забезпечення ефективного здійснення права на справедливу винагороду Сторони зобов’язуються:
1. визнати право працівників на таку винагороду, яка забезпечує їм і їхнім
сім’ям достатній життєвий рівень;
2. визнати право працівників на підвищену ставку винагороди за роботу в
надурочний час з урахуванням винятків, передбачених для окремих випадків;
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3. визнати право працюючих чоловіків і жінок на рівну винагороду за
працю рівної цінності;
4. визнати право всіх працівників на розумний строк попередження про
звільнення з роботи;
5. дозволити відрахування із заробітної плати тільки на умовах і в розмірах, передбачених національними законами або правилами чи встановлених
колективними договорами або арбітражними рішеннями;
Здійснення цих прав досягається шляхом вільного укладання колективних
договорів, запровадження встановленого законодавством механізму визначення заробітної плати або вжиття інших заходів, що відповідають національним умовам.
Закон України «Про комітети Верховної Ради України»
Ст. 24. Аналіз комітетами практики застосування законодавчих актів у
діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб з питань, віднесених до предметів їх відання
1. Комітети з питань, віднесених до предметів їх відання, здійснюють
аналіз практики застосування державними органами, органами місцевого
самоврядування, їх посадовими особами Конституції та законів України,
аналіз відповідності закону прийнятих ними підзаконних нормативно-правових актів, своєчасності їх прийняття. За наслідками такого аналізу комітет
вносить державним органам, органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам рекомендації щодо приведення у відповідність із законом підзаконного нормативно-правового акта.
2. Рекомендації комітетів підлягають обов’язковому розгляду державними
органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами,
об’єднаннями громадян, підприємствами, установами і організаціями. Про
результати розгляду та вжиті заходи має бути повідомлено комітетам у встановлений законом строк, якщо відповідними рекомендаціями не встановлено
більш пізній строк.
Ст. 29. Проведення слухань у комітетах
1. Комітети при підготовці і проведенні слухань у комітетах:
1) мають право ініціювати пропозиції про проведення слухань, проводити
їх за дорученням Верховної Ради України або згідно з планами роботи комітетів;
2) мають право проводити слухання з метою обговорення проектів найбільш важливих законодавчих актів, з’ясування ефективності реалізації прийнятих законів та інших актів Верховної Ради України з питань, віднесених
до предметів їх відання, отримання всебічної інформації щодо питань, які
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розглядаються комітетом, їх детального вивчення та обговорення, а також
залучення широких кіл громадськості до участі у визначенні політики держави, розбудови демократичного суспільства;
3) мають право використовувати інформацію, отриману під час слухань,
при прийнятті рішень, наданні висновків, рекомендацій комітетом з питань,
віднесених до предмета відання комітету, та розповсюджувати її серед народних депутатів України.
4. У рішенні комітету про проведення слухання визначаються особи, відповідальні за організацію підготовки та проведення слухань, доповідачі з
питань, що розглядатимуться, та порядок їх висвітлення в засобах масової
інформації.
5. Комітети повідомляють учасників слухань про дату слухань, місце їх
проведення та питання, що вносяться на обговорення, не пізніш як за тиждень до початку їх проведення.
7. Комітети, що проводять слухання, визначають приміщення для їх проведення, список запрошених осіб, регламент та черговість виступів учасників
слухань.
8. Комітети, що проводять слухання, не пізніше ніж за три дні до їх проведення, надають членам комітету аналітичні та довідкові матеріали з питань,
що розглядатимуться. Інші учасники слухань у комітеті, як правило, отримують відповідні матеріали під час реєстрації.
10. Комітети, у разі необхідності, запрошують на слухання Першого віцепрем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України, міністрів України,
керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, представників об’єднань громадян, а також окремих громадян.
Ст. 9. Висвітлення діяльності комітетів
1. Комітети інформують громадськість про свою діяльність. На засідання
комітетів можуть бути запрошені представники засобів масової інформації.
3. Комітети мають право поширювати у встановленому порядку інформацію про свою діяльність через свої веб-сторінки на офіційному веб-сайті
Верховної Ради України у глобальній інформаційній мережі Інтернет, парламентському телеканалі «Рада» та через інші засоби масової інформації.
4. Комітети мають право за допомогою відповідних структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України проводити прес-конференції з питань,
віднесених до предметів їх відання.
Ст. 50. Оформлення рішень, висновків та рекомендацій комітетів
2. Рішення, висновки та рекомендації комітетів складаються із мотиву
вальної та резолютивної частин.
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5. У рекомендаціях комітетів щодо контролю за діяльністю державних
органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб
зазначаються:
1) положення законодавчих актів України, які були порушені або неналежно виконані відповідним органом чи посадовою, службовою особою, із
зазначенням фактів, які це підтверджують;
2) сформульована позитивна чи негативна оцінка роботи державного
органу, органу місцевого самоврядування чи посадової, службової особи;
3) заходи, які необхідно здійснити для усунення виявлених комітетом
порушень законодавчих актів, пропозиції щодо притягнення винних осіб до
відповідальності за зазначені порушення.
Ст. 52. Оформлення слухань у комітетах
1. Слухання в комітетах протоколюються і стенографуються.
2. За результатами слухань комітет приймає рекомендації.

ЗВЕРНЕННЯ ЩОДО УЧАСТІ У КОНСУЛЬТАТИВНІЙ/
ГРОМАДСЬКІЙ РАДІ ПРИ ПАРЛАМЕНТСЬКОМУ
КОМІТЕТІ
При комітеті ВР створено громадську раду (робочу групу). громадська організація хоче увійти до її складу. Підготуйте звернення
до комітету ВР з обґрунтуванням вашого наміру. На які закони
та нормативно-правові акти необхідно посилатися при обґрунтуванні свого права увійти до складу громадської ради (робочої
групи)?
Законом України “Про комітети Верховної Ради України” при здійсненні
комітетами законопроектної функції передбачено надання комітету права ...
включати до складу робочої групи співробітників науково-дослідних інститутів і навчальних закладів, авторів проектів законодавчих актів та інших
фахівців за їх згодою” (стаття 15 Закону). Отже, може тільки вітатися
бажання громадської організації запропонувати послуги спеціалістів організації для роботи у складі робочих груп при розробці нових законів і внесенні
змін до діючих законодавчих актів.
Громадські ради при комітетах формуються, засновуючись на правилах,
викладених у “Положенні про позаштатного консультанта у Верховній Раді
України та в її органах”, яке було затверджено розпорядженням Голови
Верховної Ради України від 7 липня 2003 року № 701.
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АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА УЧАСНИКА
КРУГЛОГО СТОЛУ «Законодавче забезпечення
запровадження ринку земель сільськогосподарського
призначення в Україні», що проходив у комітеті ВР
з питань аграрної політики 17 грудня 2009 р.
Ринок сільськогосподарської землі в Україні:
поточний стан та очікувані зміни в разі відміни мораторію на продаж
землі сільськогосподарського призначення та прийняття закону “Про
ринок земель” (законопроекти №2413, 2413-1, 2413-2)
17 листопада 2009 року
Андрій Ярмак
Експерт агроринку
Передмова
Україна залишається однією з небагатьох країн Європи, де ринок сільськогосподарських земель не працює, що призводить до зубожіння сільського
населення, позбавляє аграрний сектор потужних механізмів залучення фінансових ресурсів та інвестицій, призводить до корупції на ринку землі та значних втрат для держави.
Станом на початок 1992 року всі сільськогосподарські землі в Україні знаходилися в державній власності. Але вже наприкінці 1999 року більш ніж
6 мільйонів громадян України одержали земельні сертифікати, які підтверджували їхнє право на отримання земельних часток (паїв) у приватну власність.
Указ Президента України Л. Кучми від 3 грудня 1999 року № 1529/99
«Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора
економіки» став визначним кроком у подальшому реформуванні земельних
відносин. Указом передбачалася необхідність укладання договорів оренди з
новими власниками землі підприємствами, які її використовували для виробництва сільськогосподарської продукції. Крім того, в Указі йшлося про забезпечення видачі державних актів на право власності на землю усім бажаючим
власникам сертифікатів на право на земельну частку (пай) з відповідним
виділенням земельних ділянок в натурі.
Станом на 1 серпня 2009 року, за заявами громадян щодо оформлення на
них права власності на земельні ділянки, 6498,98 тис. (або 95,4%) сертифікатів на право власності на земельну частку (пай) було замінено на державні
акти на право власності на земельну ділянку. Всього право на земельну
частку (пай) мають 6917,66 тис. громадян України. Однак до цього часу в
Україні діє мораторій на відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення шляхом їх продажу.
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Отже, формування ринку земель сільськогосподарського призначення вже
протягом півтора десятиріччя є надзвичайно заполітизованим питанням, не
зважаючи на те, що неминучість формування ринку земель сільськогосподарського призначення вже визнала більшість політичних сил. Основними
небезпеками, якими лякають громадськість противники формування ринку
землі називають:
1. Скупівлю земель багатіями, банками, іноземцями та іншими заможними
покупцями, що перетворить сьогоднішніх власників землі на батраків,
котрі будуть працювати на подальше збагачення нових власників;
2. Продаж землі власниками за заниженими цінами.
В той же час довід інших країн, що пройшли даний шлях вказує на безпідставність таких побоювань.
Стан справ на сьогоднішній день
Впровадження ринку земель сільськогосподарського призначення може
мати прямий або опосередкований вплив на всіх громадян України. Тому це
питання є надзвичайно важливим.
Безпосередніми учасниками ринку землі є:
a. Фермери (ФГ), (офіційно зареєстровані невеликі приватні господарства)
b. Особисті селянські господарства (ОСГ), (фізичні особи, що самостійно
обробляють свої паї, ФГ без реєстрації юридичної особи)
c. Великі сільськогосподарські підприємства (ВСГП) – мають від 5 до
250 тис. га землі в обробітку, одного або більше власників, які більшою
частиною не працюють безпосередньо в господарстві.
d. Землевласники паїв (ті, що здають свої паї в оренду фермерам, ОСГ, ВСГП).
e. Сільські та районні ради
f. Державні органи
Отримати сільськогосподарські землі для обробітку можуть:
• Фермери – шляхом отримання від сільради з земель запасу до 100 га на
1 господарство у довготривалу оренду (до 49 років) та/або у власність;
• ОСГ та власники паїв отримали землю безкоштовно, під час паювання та
приватизації. Вони також отримали майнові паї.
• Великі сільськогосподарські підприємства орендують землю у власників
паїв або купують юридичну особу, що вже має договори на оренду. Чим
більшим є термін оренди та якіснішою земля, тим дорожче коштує таке
підприємство. До кризи середня оцінка права оренди землі на 15 років
коливалася в межах від 50 до 500 доларів США за 1 га ()1.
1
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Згідно власного дослідження Андрія Ярмака, проведеного в першій половині 2008 року на замовлення великого
агрохолдингу.
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• Сільські та районні ради отримують прибуток від оренди або відчуження
земель запасу, шляхом надання їх для ведення фермерського господарства.
Система не є прозорою і створює можливості для корупції.
Обмеження існуючої системи:
• Фермери, що хочуть вирощувати багаторічні культури або встановлювати
інфраструктуру (наприклад, системи крапельного зрошення) надають
перевагу інвестиціям у власну землю. Але вони не можуть отримати у
власність більше 100 га (в більшості випадків від 10 до 50 га) згідно чинного законодавства. В той же час у них існує нагальна потреба в більших
обсягах.
• Власники паїв (або їх спадкоємці) у більшості своїй не хочуть обробляти
власні паї, а розмір оренди, що вони отримують, є відносно невисоким
(60-150 грн./га/рік або 150-600 грн. за пай на рік)2. Тому більшість з них
були б готові продати цю землю.
• Великі підприємства та великі фермерські господарства, що орендують
землю, така ситуація цілком влаштовує, оскільки вони можуть взяти землю
дуже дешево під контроль на багато років. Реальне обмеження – це оцінка
інвесторами даного бізнесу, при виході таких підприємств на IPO. Але
навіть інвестори згідні оцінювати договори оренди на 15 та більше років.
Тим не менш, великі підприємства могли б отримувати значно більше від
інвесторів, але й інвестувати для цього довелося би теж значно більше.
• Ще одним обмеженням для великих підприємств та фермерів є
неможливість використання землі у якості застави для залучення кредитів.
Це водночас є також ще одним обмеження для розвитку банківської
системи.
• Сільські ради отримують виручку від земельного податку в будь-якому
разі. Але вони недоотримують кошти від операцій з землею, які б теж
оподатковувалися.
Переваги існуючої системи:
• Крупнотоварність виробництва – є однією з основних переваг сільського
господарства України. Мораторій на продаж землі дозволяє утримувати
цю перевагу, оскільки не відбувається подрібнення земельних масивів.
• Відносно невисокі витрати на оренду землі дозволяють українському
сільськогосподарському виробництву залишатися конкурентоздатним в
світовому масштабі. В разі необхідності придбання землі або значного
підвищення вартості оренди, термін окупності проектів в сільському господарстві України може значно збільшитися.
2

Згідно даних Державного комітету Україні по Земельних ресурсах
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Втрати при існуючій системі:
• Враховуючи, що в Україні біля 42 млн. га сільгоспугідь, які зараз не використовуються у якості застави, щорічно сільське господарство України
могло б отримувати від 50 до 100 млрд. грн.. додаткового фінансування
через залучення кредитів3.
• Вартість розпайованих земель за нормативною оцінкою сягає понад
284 млрд. грн.4. Зараз ці гроші не надходять в сільську місцевість. Навіть
якби 1% землі продавався щорічно, то це б дало біля 2,5 млрд. грн.. надходжень додатково, в основному в сільську місцевість. Ці гроші реінвестувалися би в місцевий бізнес, що дозволило би створювати нові робочі місця
та гарантувати нові надходження. Загальні ж втрати можна оцінювати в
284 млрд. грн.
• Операції з продажу майна зазвичай оподатковуються. Таким чином
відсутність обороту сільськогосподарських земель призводить до значних
втрат місцевими бюджетами. Наприклад, за умови щорічної зміни власника 1% сільськогосподарських. земель при середній ціні 1 га в 10,3 грн.5
та податку в розмірі 1%, сільські ради могли б додатково отримувати біля
40-45 млн. грн. від податку.
• Відсутність ринку землі стримує іноземні інвестиції в сільське господарство України. За нашими оцінками щорічний обсяг іноземних інвестицій
міг би сягати щонайменше 2,0-4,0 млрд. доларів США (15-35 млрд. грн.)6.
• Використання землі у якості застави дозволило би українським виробникам отримувати більш довгострокові кредити, а, отже, активніше інвестувати у інфраструктурі проекти (проекти, що мають більший термін
повернення інвестицій), що призвело би до поліпшення ефективності
агроринку та збільшенню доходів для виробників. Оцінити даний показник в грошовому вимірі досить важко, однак зниження втрат продукції та
витрат на транспортування допомогло б виробникам заощадити не менше
1 млрд. грн.7. Зараз ці кошти втрачаються.
• Банківська система України також могла б отримати потужний стимул від впровадження ринку землі, отримавши додатковий предмет
застави. Прибуток банків від агрокредитування міг би збільшитися на
3
4
5
6
7
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Середня оціночна вартість 1 га в 2008 році, згідно даних Держкомзему, сягала 10,3 тис. грн.. Отже за умови застави у
200% вартості, 21 млн. га с.г. угідь оцінюється в 215 млрд. грн.. Реально можна використати у якості застави 30-50%
всіх земель.
Згідно даних Держкомзему загальна площа розпайованих с.г. земель на початок 2009 року сягає 27,6 млн. га, а їх
грошова оцінка становить 10,3 тис. грн./га.
Згідно даних Держкомзему
Інвестиції в 1 га зернових та олійних культур, враховуючи техніку, мають сягати біля 6-10 тис. грн.. Отже, проект на
50 тис. га означає інвестиції на рівні 30-50 млн. грн. без урахування вартості землі. Проекти у тваринництві, овочівництві
та садівництві мають подібні масштаби.
Наприклад дослідження, проведене Андрієм Ярмаком для IFC показало, що недорозвинена інфраструктура зберігання
тільки плодоовочевої продукції призводять до втрат продукції на суму 1,0-1,5 млрд. грн.. щорічно.
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2,5-5,0 млрд. грн.8. Зараз – це втрачені можливості. Податок на прибуток
банків міг би забезпечити додаткові доходи для бюджету на рівні від 300
до 800 млн. грн. на рік.
Збільшення виробництва в агросекторі призвело б до значного збільшення
надходжень від сплати податків в споріднених галузях, таких як виробництво та продаж матеріально-технічних ресурсів, техніки, обладнання, послуги, перевезення та транспортування, будівництво, харчова
промисловість, торгівля, тощо. Розмір втрат оцінити важко, але якщо враховувати, що частка сільського господарства в ВВП країни сягає 11,9%9,
то збільшення виробництва сільськогосподарської продукції навіть на 10%
призвело б до збільшення в цілому ВВП країни на 1,2%.
Збільшення сільськогосподарського виробництва завжди призводить
до створення нових робочих місць як в сільському господарстві, так і в
споріднених з ним галузях. Отримані сільськими мешканцями гроші
реінвестуються у розвиток малого та середнього бізнесу на селі та сприяють підвищенню добробуту громадян. Зараз ця можливість втрачається.
Розвиток аграрної науки в Україні на сьогоднішній день обмежується частково тим, що провідні міжнародні компанії, не поспішають створювати
центри з досліджень та нових наукових розробок на орендованій землі.
Втрати України від цього фактору полягають у тому, що країна переплачує
за імпортні матеріально-технічні ресурси, техніку, обладнання, технології,
втрачає можливість створювати робочі місця для їх розробок та виробництва всередині країни, пасе задніх в галузі агротехнологій та має високі
витрати на підготовку кваліфікованих кадрів. Втрати оцінити дуже важко,
але, на наш погляд, вони можуть сягати щонайменш 1 млрд. грн. на рік.
Оскільки відсутність ринку землі обмежує інвестиції в агросектор
України, то продукти харчування коштують більше, ніж могли б коштувати за інших умов. Тому український споживач, що витрачає щороку
4,2 тис. грн.10. на харчування фактично втрачає від цього мінімум 10-20% або
0,4-0,8 тис. грн. на особу. Таким чином загальні втрати по країні сягають
18-40 млрд. грн.! Причому значна частина втрат – це витрати на дорогий
імпорт.
Стабільність української валюти визначається балансом імпорту та експорту. В останні роки підвищення імпорту, в т.ч. і продуктів харчування,
призвело до значного зниження вартості української валюти, а, отже,
зниженню реальних доходів українського населення. Відсутність ринку
землі, що обмежує інвестиції в агросектор, не дозволяє значно підвищити

8

За умови, що банки будуть щорічно видавати додатково 50-100 млрд. грн.. кредитів під заставу землі, і їхня маржа буде
сягати 5%, їх прибуток у грошовому вимірі буде сягати 2,5-5,0 млрд. на рік.
9 Відповідно до попередніх даних Рахункової палати України за 2008 рік.
10 Відповідно до даних Держкомстату середні витрати на харчування 1-го українця в 2008 році сягали приблизно
4,2 тис. грн. на рік.
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експорт української продукції сільського господарства та продуктів харчування та обмежити імпорт, що негативно впливає на платіжний баланс.
Імідж України, яка залишається однією з небагатьох країн Європи, де не
дозволяється продавати та купувати землю сільськогосподарського призначення, страждає від цього. Це негативно позначається на інвестиційному
кліматі, а, отже, призводить до зниження інвестицій не тільки в сільське
господарство, але й в інші галузі економіки країни.
Тіньові схеми зміни цільового призначення сільськогосподарських земель
(що частково зумовлено відсутністю прозорого механізму відчуження
такої землі) призводять до завищення цін на землі на приміських територіях. Це також значно обмежує розвиток інфраструктури – а саме будівництва логістичних комплексів, супермаркетів, складів, тощо.
Відсутність ринкової оцінки цінності земель сільськогосподарського призначення призводить до неоптимального розміщення виробництва. Внаслідок цього деякі землі взагалі не обробляються. Ринок землі дозволяв би
регулювати зацікавленість інвесторів до різних земель через їхню вартість.
Оскільки більшість земель в Україні орендується, до того ж в основному
на короткий термін, то орендатори,зазвичай, не інвестують суттєвих
коштів у збереження, не говорячи вже про підвищення якості ґрунтів. Це
призводить до поступового зниження потенціалу родючості сільськогосподарської землі в Україні. Власник землі, як правило, дбає про збереження
та підвищення родючості, оскільки це підвищує вартість землі та дозволяє
отримувати вищу віддачу від користування нею.

Досвід інших країн
Майже всі розвинені країни світу мають багаторічний досвід функціонування ринку землі, однак регулювання ринку суттєво різниться від країни
до країни. Зауважимо, що деякі розвинені країни (насамперед, ті, що мають
дуже обмежені земельні ресурси) вирішують питання ринку землі переважно
через оренду. Прикладом таких країн можуть бути Ізраїль та Голландія, де
більшість земель належить державі. При цьому Україна вже втратила можливість використання даного механізму у чистому вигляді, приватизувавши
землю. Крім того, доцільність державного управління землею в такій великій
країні, як Україна, з таким високим рівнем корупції видається нам сумнівною.
Вартість оренди землі також не у всіх країнах установлюється відповідно
до вимог ринку. Деякі країни законодавчо обмежують вартість оренди землі,
запобігаючи таким чином спекуляції та запобігаючи зниженню конкурентоздатності виробництва внаслідок зростання витрат на виробництво. При
цьому в більшості країн права орендаря землі є добре захищеними, що вирішує проблему нераціонального використання землі.
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В країнах ЄС, де існують ринкові механізми визначення вартості оренди
землі, ціни на оренду 1 гектара сільськогосподарських угідь коливаються від
150 до 400 Євро за 1 га на рік. Для порівняння, в Україні середній розмір
річної орендної плати становить 233 грн./га на рік11, або 19-20 євро/га на рік.
Чим більше країна має сільгоспугідь в розрахунку на одного мешканця, тим
дешевшою є оренда.
В більшості країн Євросоюзу сільськогосподарська земля може продаватися та купуватися без суттєвих обмежень. При цьому визначення вартості
землі відбувається за ринковими механізмами. В деяких країнах ціна контракту є підставою для визначення оподаткування операцій, а в інших
країнах для цього існує нормативна оцінка земель (як правило реальні ціни
вищі від нормативної оцінки). Середні ціна на сільськогосподарські землі в
країнах старого ЄС коливаються в межах від 2 до 20 тис. євро за гектар. В
Польщі ціни на землю коливаються, в середньому, від 3 до 8 тис. євро за 1 га.
Нормативна оцінка вартості землі сільськогосподарського призначення в
Україні за 2008 рік складає 10,3 тис. грн./га, або близько 850-860 євро/га.
Більшість експертів вважає, що по такій ціні, в разі зняття мораторію на продаж земель, зможе продаватися лише земля з певною інфраструктурою, та,
на якій вже є багаторічні насадження або землі наближена до великих міст
та автомагістралей, цільове призначення якої може бути змінене. Реальна ж
вартість 1 гектару сільгоспугідь в Україні, в разі впровадження ринку землі,
в перші роки може, на наш погляд, бути нижчою за нормативну і сягати 200500 євро/га12.
В більшості країн ЄС щорічно змінює власника близько 1% земель. В
нових країнах-членах ЄС обсяги торгівлі сільськогосподарською землею
дещо вищі – і можуть сягати 4-6% на рік з тенденцією до зниження.
Продаж землі іноземцям у більшості країн ЄС дозволено з певними
обмеженнями. Як правило іноземці можуть придбати землю лише після
того, як проживуть певну кількість років в країні, доведуть необхідну
кваліфікацію для того, щоб займатися фермерством, тощо. При цьому обсяги
купівлі землі іноземцями, навіть в таких привабливих країнах як Польща, є
мізерними. Щорічно в Польщі іноземцям продається від 2 до 5 тис. га землі
сільськогосподарського призначення 13, що складає лише 0,02% загальної
площі.

11
12
13

Згідно даних Держкомзему станом на середину 2009 року
Власні дослідження на основі опитування понад 100 великих виробників с.г. продукції.
Згідно звітів польського парламенту (Сейму)
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Висновки
На сьогоднішній день ми не бачимо альтернативи запровадженню ринку
землі в Україні. Це призведе до значного збільшення інвестицій в аграрний
сектор економіки України, створення нових робочих місць, підвищення
добробуту сільського населення, збереження та підвищення якості ґрунтів та
збільшення надходжень до державного бюджету.
В той же час, для ефективного запровадження ринку землі, окрім необхідної законодавчої бази, необхідно провести велику роз’яснювальну та освітню
роботу серед населення та учасників ринку. На сьогоднішній день населення
в цілому ставиться негативно до запровадження ринку землі, не розуміючи
переваг такого механізму.
Запровадження ринку землі в Україні буде невигідним великим господарствам, що мають великі масиви землі в оренді. Однак, на нашу думку, вплив
законодавчих змін на великі господарства буде знано меншим, ніж можна
очікувати. Адже для більшості власників землі (окрім тих, які мають землі
поблизу великих міст) розривати контракти буде невигідно.
Досвід інших країн в розбудові ринку землі показує, що масової зміни
власності на землю після впровадження ринку зазвичай не відбувається.
Адже для цього потрібні значні фінансові ресурси, які можна інвестувати
безпосередньо в виробництво. Тому переважно землю купують передусім
ті інвестори, які планують вкладати інвестиції в багаторічні насадження
або інфраструктуру. Підвищеним попитом буде також користуватися земля
поблизу великих міст та основних автомагістралей.
Можливе зниження конкурентоздатності української сільськогосподарської продукції від підвищення вартості оренди землі та витрат інвесторів на
її купівлю можуть бути знівельовані підвищенням ефективності виробництва
внаслідок зростання інвестицій.
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ВИСТУП УЧАСНИКА КРУГЛОГО СТОЛУ «Законодавче
забезпечення запровадження ринку земель
сільськогосподарського призначення в Україні»,
що проходив у комітеті ВР з питань аграрної політики
17 грудня 2009 р.
ПАНЧУК О.Я.,
кандидат економічних наук, доцент,
член-кореспондент УЕАН.
Хочу в реферативному порядку, стисло, підняти такі питання:
1. Сьогодні головуючий в котрий раз кидає каміння в город голови Держкомзему Кулінича О.М. і землевпорядних органів на місцях. Дивно. А
що, Держкомзем проігнорував тільки цей круглий стіл? А повсякденною
ситуацією Комітет не володіє?
2. Державні та інші землевпорядні організації здатні виконувати 90 видів
прогнозних, проектних, вишукувальних, земельно-оціночних робіт, таких
необхідних для забезпечення раціонального використання та охорони
земель України.
Який стан цих робіт сьогодні? Повний провал! Панує «дерибан» землі
і тільки! Ми забезпечуємо швидку деградацію грунтів, падіння вмісту
гумусу в грунті, водну та вітрову ерозію грунтів.
3. Тому я не можу погодитися з тезою, яка тут сьогодні звучала, що ринок
земель сільськогосподарського призначення залежить від політичної волі,
тобто від консолідації зусиль різних фракцій в парламенті та політичних
партій, широкої підтримки громадськості.
Це досить звужене тлумачення!
Отже, на моє переконання, ринок землі це світоглядне рішення. Але дозволити куплю-продаж земель сільськогосподарського призначення можна при
забезпеченні наступних умов:
-	 категорична заборона зміни цільового призначення земель сільськогосподарського призначення на наступні 10-15 років;
-	 забезпечення структурних перетворень у системі сільськогосподарського
виробництва. Ось тільки яким шляхом піти?
Обробітком парцел чи намаганням перевести сільське господарство на
індустріальну основу ?
Яка законодавча база може забезпечувати сьогодні поєднання інтересів
власників землі, товаровиробників, споживачів сільськогосподарської продукції?
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-	 Забезпечення підвищення продуктивності земель (внесення органічних та
мінеральних добрив, запровадження науково-обгрунтованих сівозмін та
новітньої сільськогосподарської техніки,застосування сучасних методів
боротьби зі шкідниками, переробка та збереження сільськогосподарської
продукції).
Ретельна підготовка до прийняття такого відповідального рішення попереду.
4. Відомо, що будівельники спершу закладають фундаменти і лише згодом зводять будинок. А хто у нас веде підготовку до запровадження в державі
ринку земель? Всі, але не фахівці-землевпорядники, ці унікальні спеціалісти!
Підтвердженням цьому є і наше сьогоднішнє зібрання. Виступала велика
кількість поважних осіб, але тільки один землевпорядник – Андрій Мартин,
мій учень, який вже переростає свого вчителя. Цього мало! Хоча вже безпосередньо переді мною виступав Микола Калюжний.
5. Кадри. Давайте проаналізуємо ту кадрову чехарду, яка сьогодні притаманна не тільки верхнім ешелонам влади, але й районному рівню.
Взяти тільки Обухівське районна управління земельних ресурсів Київської
області. Тільки за два останні роки готуємо дев’ятого начальника управління,
Яких тут “варягів” уже не було! За фахом, досвідом, переконаннями! Ніхто
навіть не подумав узгодити нові призначення з головою райдержадміністрації. А ситуація у Києво-Святошинському районі Київської області. Чи є влада
в Україні!
Думаєте у ці райони виїздили перші голови Держкомзему? Ні! Їм байдуже!
6. Як і “ринок земель”, так і компанія з безкоштовної підготовки і видачі
власникам землі державних актів ми право власності на земельні ділянки
недостатньо врегульовано організаційно, методично, законодавчо. Висновок:
Непрофесійне, ручне управління системою земельних відносин.
7. Доручення Прем’єр-міністра України Ю.Тимошенко від 17.04.2008 р.
№ 61858/173/1-05 та доручення першого віце-прем’єр-міністра України
О. Турчинова від 26.05.2008 р. № 61558/177/1-0 щодо створення (відновлення) державної наукової установи та реорганізації ДП Головний науководослідний та проектний ’’ Інститут землеустрою ” Держкомзему України в
спеціалізовану наукову установу з правом земельних відносин, землеустрою,
земельного кадастру, оцінки та охорони земель, підготовки наукових кадрів
Держкомземом України та Міністерством охорони навколишнього середовища України проігноровано.
Метушня (імітація намірів) навколо цього питання завершилась нічим.
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ЗАКОНОДАВЧИЙ ПРОЦЕС
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ VI
СКЛИКАННЯ
Верховна Рада VI: прийнято законів у цілому
Президент

Національний Банк

0,29%

Кабінет Міністрів

11,44%

Народні депутати

45,01%

43,26%

Зареєстровані проекти законів за суб’єктами права законодавчої ініціативи
Президент
0,11%

Національний Банк
3,99%

Кабінет Міністрів
23,85%

Народні депутати
72,05%
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Верховна Рада VI: відносна ефективність законодавчої діяльності
73,6%

66,7%
48,5%

15,4%

Президент

Народні депутати

Кабінет Міністрів

Національний Банк

Кількість законів, прийнятих на сесіях Верховної Ради України VI скликання
215
183
134

130

226
198

147

93
49
3
Сесія
1

Сесія
2

Сесія
3

Сесія
4

Сесія
5

Сесія
6

Сесія
7

Сесія
8

Сесія
9

Сесія
10

Типи законів, прийнятих Верховною Радою України VI протягом 10-ї сесії
З питань затвердження указів Президента
0,92%

В новій (оновленій) редакції
13,18%

З питань ратифікації
18,02%
Про внесення змін і доповнень
67,89%
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Реєстрація та внесення
законопроекту

1.
Звернення до суб’єктів законодавчої ініціативи (народні депутати
України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Національний
Банк України) із законодавчою пропозицією щодо ініціативи або
відкликання законопроекту;
2.
Проведення інформаційних кампаній;
3.
Ініціатива щодо проведення слухання або круглого столу;
4.
Звернення до народних депутатів членів Головного комітету (ГК);
5.
Участь у робочій групі з розгляду законопроекту.

Може бути внесений
альтернативний законопроект
протягом 14 днів від моменту
реєстрації

За результатами голосування в
першому читанні законопроект
може бути:

Перше читання

·
·
1.
2.
3.
4.

Звернення до народних депутатів членів Головного комітету (ГК);
Проведення інформаційних кампаній за чи проти;
Ініціатива щодо проведення слухання або круглого столу;
Участь у робочій групі з розгляду законопроекту.

Третє читання
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Друге читання

! Відбувається внесення поправок та пропозицій до законопроекту у
14-денний термін після прийняття в першому читанні.
1.
Звернення до народних депутатів членів Головного комітету (ГК);
2.
Звернення до народних депутатів з пропозицією щодо внесення
правок ;
3.
Проведення інформаційних кампаній за чи проти;
4.
Ініціатива щодо проведення слухання або круглого столу;
5.
Участь у робочій групі з розгляду законопроекту;
6.
Співпраця із працівниками секретаріату ГК щодо внесення
відповідних правок до законопроекту.

! Відбувається внесення поправок та пропозицій до законопроекту у
5-денний термін після прийняття в другому читанні.
На третє читання виносяться близько 5 % законопроектів
1.
2.
правок;
3.
4.
5.

·
·
·

Відхилений
Повернений суб’єкту
законодавчої ініціативи
Направлений на
доопрацювання (повторне
перше читання)
Прийнятий в першому читанні
та в цілому
Прийнятий в першому читанні
із дорученням підготувати до
другого читання

За результатами голосування в
другому читанні законопроект
може бути:

·
·
·
·

Відхилений
Направлений на
доопрацювання (повторне
друге читання)
Прийнятий в другому читанні та
в цілому
Прийнятий в другому читанні із
дорученням підготувати до
третього читання

За результатами голосування в
третьому читанні законопроект
може бути:

Звернення до народних депутатів членів Головного комітету (ГК);
Звернення до народних депутатів з пропозицією щодо внесення

·
·

Відхилений
Прийнятий в цілому

Проведення інформаційних кампаній за чи проти;
Ініціатива щодо проведення слухання або круглого столу;
Участь у робочій групі з розгляду законопроекту.

Підпис Голови Верховної Ради України
Проведення інформаційних
кампаній звернень до Голови ВР,
Президента України з вимогою
підписувати або ні закон

Підпис Президента України

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ. УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ЗАКОНОТВОРЧОМУ ПРОЦЕСІ

Як громадськості взяти участь у прийнятті закону

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

ОСНОВНІ АСПЕКТИ
ЗАКОНОТВОРЧОГО
ПРОЦЕСУ

ВСТУП

З

акон – правова основа усіх нормативно-правових актів, акт вищої юридичної сили, що регулює найбільш важливі суспільні відносини. Закон
є результатом законотворення – діяльності, що спрямована на врегулювання
суспільних відносин шляхом прийняття закону. Відповідно до Конституції,
єдиним органом законодавчої влади в Україні є Верховна Рада. Це означає,
що право приймати закони, визначати умови їх дії, припиняти дію законів та
вносити до них зміни належить Верховній Раді.
У цій частині посібника характеризуються основні етапи законодавчої
процедури у Верховній Раді відповідно до положень нової редакції Регламенту Верховної Ради та інших нормативних документів і висвітлюються
особливості процедури розгляду законопроектів про внесення змін до Конституції України та затвердження Державного бюджету України.
Перше видання посібника «Основні аспекти законодавчого процесу»
було підготовлене 2005 року консультантами ПСП ІІ Крижанівським В.П.
і Нечипоренко Л.О. в рамках серії видань для народних депутатів України,
працівників Апарату Верховної Ради, експертів, громадськості.
Це друге доповнене і перероблене видання.
Електронні примірники публікацій знаходяться на веб-сторінці ПСП –
http://www.pdp.org.ua.
У першому розділі подається загальна характеристика законотворчого
процесу та його стадій. У другому розділі описуються порядок оформлення
та процедура внесення законопроекту на розгляд Верховної Ради. Третій
розділ стосується процедури розгляду законопроекту Верховною Радою.
Четвертий розділ присвячено опису особливостей внесення та розгляду Верховною Радою проекту закону про Державний бюджет України. У п’ятому
розділі висвітлюються особливості процедури розгляду законопроектів про
внесення змін до Конституції України
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Розділ 1.

ПОНЯТТЯ ТА СТАДІЇ
ЗАКОНОДАВЧОГО ПРОЦЕСУ

З

аконодавчий процес – це нормативно регламентована процедура ухвалення закону, яка складається з певних стадій – самостійних, логічно
завершених етапів і організаційно-технічних дій щодо внесення, розгляду,
прийняття (зміни) законів та їх оприлюднення.
В Україні розрізняють:
• законодавчий процес стосовно актів, які приймаються всеукраїнським
референдумом (регламентується Конституцією та Законом “Про всеукраїнський референдум”);
• законодавчий процес стосовно законів, які приймає Верховна Рада. Такий
законодавчий процес регулюється Конституцією України, Бюджетним
кодексом, розділами IV-V Регламенту Верховної Ради, Положенням про
порядок роботи у Верховній Раді із проектами законів, постанов, інших
актів Верховної Ради, затвердженим розпорядженням Голови Верховної
Ради від 22 травня 2006 року, №428, зі змінами від 1 червня 2010 року;
Положенням про порядок роботи з документами у Верховній Раді України,
затвердженим розпорядженням Голови Верховної Ради України від
25 травня 2006 року, №448, зі змінами від 21 червня 2007 року
Нижче розглянемо законодавчий процес стосовно законів, які приймає
Верховна Рада.
Законодавчий процес у Верховній Раді має низку стадій:
І. Передпроектна стадія (законодавча пропозиція):
Законодавчий процес може розпочинатись внесенням до Верховної Ради
законодавчої пропозиції про необхідність врегулювання певного виду суспільних відносин і розробки, у зв’язку з цим, відповідного законопроекту.
II. Проектна стадія:
У випадку внесення до Верховної Ради законодавчої пропозиції:
1. Ухвалюється рішення про підготовку законопроекту, відповідна пропозиція відхиляється або включається до плану законопроектних робіт;
2. Доручається розробити законопроект уряду або постійним комітетам
Верховної Ради; для цих цілей можуть створюватися спеціальні комісії,
робочі групи у складі депутатів, представників зацікавлених громадських
організацій, вчених-юристів та ін.
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3. Проводиться розробка законопроекту і його попередня експертиза із залученням зацікавлених організацій, доопрацювання і редагування проекту.
IIІ. Стадія внесення законопроекту на розгляд Верховної Ради (законодавча ініціатива):
Законодавча ініціатива – внесення проекту закону в офіційному порядку до
законодавчого органу певними органами й особами. Відповідно до Конституції
України (ст.93), право законодавчої ініціативи в парламенті належить Президенту, народним депутатам, Кабінету Міністрів та Національному банку України
Після внесення законопроекту парламент ухвалює його до розгляду.
IV. Стадія розгляду законопроекту:
Обговорення законопроекту і його узгодження: виявлення думок зацікавлених осіб про проект і одержання їх пропозицій щодо вдосконалення,
доробки проекту; ухвалення в порядку першого, другого, третього читання;
розгляд альтернативних проектів. У разі необхідності – винесення проекту:
а) на обговорення широкого кола кваліфікованих спеціалістів шляхом проведення парламентських слухань, конференцій, “круглих столів” та ін.;
б) на всенародне обговорення.
Відповідно до Конституції України, законопроекти, визначені Президентом України як невідкладні, розглядаються Верховною Радою позачергово1.
V. Стадія ухвалення законопроекту:
Ця стадія складається із ухвалення законопроекту в результаті голосування і підготовка відповідної постанови парламенту про вступ закону в
силу. Тексти законів, ухвалених Верховною Радою, підписуються Головою
Верховної Ради і невідкладно передаються на підпис Президентові України.
VI. Засвідчувальна стадія.
1. Підписання закону Президентом в установлені Конституцією строки
(15 днів).
2. Вето президента – Президент може скористатися своїм правом відкладального вето і повернути закон зі своїми зауваженнями і пропозиціями
Верховній Раді для повторного розгляду. Проте вето може бути подолано
парламентом. Якщо під час повторного розгляду закон ухвалюється не
менше ніж 2/3 голосів установленого Конституцією складу Верховної
Ради (300 голосів), Президент зобов’язаний підписати його й подати на
опублікування протягом 10 днів.
VII. Інформаційна стадія.
1. Включення закону до Єдиного державного реєстру нормативних актів, з
присвоєнням йому реєстраційного коду.
2. Опублікування закону – друк його тексту з усіма реквізитами в офіційних
виданнях (“Відомості Верховної Ради України”, газеті “Голос України”).
1
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Конституція України, від 28 червня 1996 року, ч.2 ст.93;

Розділ 2.

ПРОЦЕДУРА ВНЕСЕННЯ
ЗАКОНОПРОЕКТУ НА
РОЗГЛЯД ВЕРХОВНОЇ РАДИ
Нормативна база
Порядок внесення законопроекту на розгляд Верховної Ради регулюється
Регламентом ВР (глава 17), Положенням про порядок роботи з документами у
Верховній Раді України (ч.ч. 3, 5), Положенням про порядок роботи у Верховній Раді із проектами законів, постанов, інших актів Верховної Ради.

Законодавча ініціатива
Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді належить:
• Президенту України,
• народним депутатам України;
• Кабінету Міністрів України;
• Національному банку України
Проект закону про надання згоди на обов’язковість міжнародних договорів України вносить Президент України або Кабінет Міністрів України.
Право законодавчої ініціативи здійснюється шляхом внесення до Верховної Ради:
1. проектів законів, постанов Верховної Ради, які містять положення нормативного характеру;
2. проектів інших актів Верховної Ради – проектів постанов,резолюцій,
декларацій, звернень, заяв, що випливають з установчих, організаційних,
контрольних та інших функцій Верховної Ради;
3. пропозицій до законопроектів – пропозицій щодо внесення змін до
тексту законопроекту (статей, їх частин, пунктів, речень), зміни порядку
розміщення, об’єднання розділів, глав, статей, їх частин і пунктів, а також
виділення тих чи інших положень в окремі розділи, глави, статті;
4. поправок до законопроектів – пропозицій щодо внесення виправлень,
уточнень, усунення помилок, суперечностей у тексті законопроекту2.
2

Регламент Верховної Ради, затверджений Законом України від 10 лютого 2010 року № 1861-VI (далі – Регламент),
стаття 89;
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Оформлення законопроектів
Законопроекти та законодавчі пропозиції мають бути оформлені у відповідному порядку:
1. Законопроект подається до Верховної Ради за підписом особи, яка має
право законодавчої ініціативи або представляє орган, наділений таким
правом;
2. Якщо законопроект ініційовано кількома народними депутатами, ініціатором його внесення вважається народний депутат, прізвище (підпис) якого
на ньому зазначено першим. У разі якщо зазначений народний депутат відкликає свій підпис, ініціатором вважається той, чиє прізвище є наступним;
3. Законопроект, щодо якого Верховною Радою приймалося рішення стосовно вимог до його основних положень, принципів чи критеріїв, повинен
відповідати цим вимогам;
4. Законопроект, у якому пропонується внести зміни до закону (законів), не
може поєднуватися зі змінами до Конституції України. Законопроект може
передбачати внесення змін лише до тексту первинного законодавчого акта
(закону, кодексу, основ законодавства тощо), а не до закону про внесення
змін до цього законодавчого акта;
5. Кожен законопроект повинен містити положення щодо порядку набрання
ним чинності;
6. Якщо для реалізації положень поданого законопроекту після його прийняття необхідні зміни до інших законів, такі зміни мають викладатися
в розділі “Перехідні положення” цього законопроекту або у одночасно
внесеному його ініціатором окремому законопроекті. До законопроекту
додається перелік законів та інших нормативних актів, прийняття або
перегляд яких необхідно здійснити для реалізації положень законопроекту
в разі його прийняття3;
7. До друкованого примірника законопроекту додається його копія в електронному вигляді (комп’ютерний файл);
8. Законопроекти, підготовлені Кабінетом Міністрів, вносяться за поданням
Прем’єр-міністра або особи, що виконує його обов’язки, з візами віцепрем’єр-міністра, керівників міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, сфери діяльності яких вони стосуються4;
9. Проекти законів, порівняльні таблиці до них оформляються:
• на папері формату А4;
• шрифтом Times New Roman;
3
4

Регламент Верховної Ради, ст.90; Положення про порядок роботи у ВР з проектами законів, ч.41;
Положення про порядок роботи у Верховній Раді з проектами законів, постанов, інших актів Верховної Ради, затверджене
Розпорядженням Голови ВР від 22.05.2006 р., №428, (далі – Положення про порядок роботи у ВР з проектами законів)
ч.ч. 5, 11;
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• 14 кеглем;
• через півтора міжрядкових інтервали у форматі *.rtf;
• документи А4 мають поля: верхнє, нижнє – 2 см, праве – 1,5 см.,
ліве – 3 см (для альбомних документів – 2 см), двосторонні документи
друкуються з дзеркальними полями;
10. Найменування виду акта (проект Закону):
• набирається великими літерами;
• 16 кеглем;
• напівжирним шрифтом;
• розміщується по центру над заголовком;
11. Заголовок (відповідає на питання “про що?” або в ньому міститься назва
акта):
• відділяється від попереднього реквізиту трьома міжрядковими інтервалами;
• набирається по центру з великої літери;
12. Основний текст відділяється від заголовка 3-4 міжрядковими інтервалами;
13. Підпис відділяється від тексту трьома міжрядковими інтервалами і складається зі слів “Голова Верховної Ради України”. Ці слова набираються
у два рядки через один інтервал. Слова “Голова Верховної Ради” набираються від лівої границі текстового поля, а слово “України” вирівнюється
по центру відносно цих слів і набирається під ними;
14. Преамбула законопроектів про внесення змін до законодавчих актів,
про надання згоди на обов’язковість міжнародних договорів України
обов’язково містить слова “Верховна Рада України постановляє”. У разі
відсутності вступної частини преамбулою є ці слова;
15. У разі надання Верховною Радою згоди на обов’язковість міжнародних
договорів України в основній частині закону після їх назви набирається
слово “додається” в дужках;
16. Заголовки книг (частин), розділів (підрозділів) набираються великими
літерами, глав – малими і розміщуються по центру.
17. Заголовки статей, якщо вони є, набираються після слова “стаття” з її
порядковим номером і крапки;
18. Примітки до статей розміщуються після відповідної статті. Слово “Примітка” набирається з абзацу, з великої літери, після нього ставиться
крапка;
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19. Одна стаття від іншої відділяється двома інтервалами5;
20. Якщо документ містить кілька сторінок, друга та наступні сторінки
нумеруються. Номери сторінок проставляються арабськими цифрами
без слова “сторінка” або “стор.” та розділових знаків на відстані 1 см,
від верхнього краю сторінки посередині відносно лівого і правого полів
друку. Перша сторінка, як правило, не нумерується. Нумерація сторінок
у буклетах та інших документах, які мають обкладинки, починається з
першої сторінки цифрою 3;
21. Реквізити законопроекту (крім тексту), які складаються з кількох рядків,
друкуються через один міжрядковий інтервал. Складові частини реквізитів “Адресат”, “Гриф затвердження”, “Відмітка про наявність додатків”,
“Гриф погодження” відокремлюються один від одного 1,5 – 2 міжрядковими інтервалами. Реквізити документа відокремлюються один від
одного 1,5 – 3 міжрядковими інтервалами.
22. Назва виду документа друкується великими напівжирними літерами.
Заголовок – малими напівжирними літерами. Крапка в кінці заголовка не
ставиться.
23. Розшифровка підпису у реквізиті “Підпис” друкується на рівні останнього рядка назви посади без пробілу між ініціалами і прізвищем6.

Друкування законопроектів
Комп’ютерний набір та друкування законопроектів та порівняльних
таблиць здійснюється у секторі комп’ютерної обробки документів управління
технічної роботи зщ документами (далі – сектор комп’ютерної обробки документів) та у структурних підрозділах апарату.
Законопроекти та порівняльні таблиці обсягом до двох сторінок повинні
набиратися безпосередньо у структурних підрозділах апарату.
Сектор комп’ютерної обробки документів здійснює комп’ютерний набір
матеріалів в порядку їх одержання.
Рукописи та інші матеріали, що передаються до сектору комп’ютерної
обробки документів, повинні бути розбірливо написані чорнилом або пастою темного кольору лише на лицьовому боці аркушів стандартного розміру,
ретельно відредаговані, завізовані виконавцем із зазначенням дати, прізвища
виконавця і номера його службового телефону.
Рукописи, написані або виправлені нечітко, кольоровим (крім темного)
чорнилом чи олівцем, до комп’ютерного набору не приймаються.
5
6

Положення про порядок роботи з документами у Верховній Раді, затверджене Розпорядженням Голови ВР від 25.05.2006 р.,
№448 (далі – Положення про порядок роботи з документами у ВР), п.п.3.1.1.-3.1.4;
Положення про порядок роботи з документами у ВР, 5.1.7.-5.1.11.;
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При підготовці рукописів особливу увагу слід звертати на чітке і розбірливе написання прізвищ, спеціальних термінів, іноземних слів та географічних назв. Необхідно застосовувати лише загальновизнані скорочення слів.
Комп’ютерний набір під диктовку у секторі комп’ютерної обробки документів не допускається.
Матеріали у секторі комп’ютерної обробки документів друкуються в
одному примірнику і разом з рукописом передаються виконавцю.
Матеріали обсягом більше трьох сторінок, що підлягають подальшому
редагуванню, можуть бути скопійовані на дискету замовника. В подальшому
такі матеріали приймаються до роботи лише з дискетою з відповідним файлом документа.
У надрукованому матеріалі у лівому верхньому куті зворотної сторони
останнього аркуша працівник сектору комп’ютерної обробки документів зазначає свої ініціали, кількість ндрукованих сторінок, а також назву
комп’ютерного файла.
Друкований текст перевіряє виконавець і у разі необхідності повертає його
працівникві сектору комп’ютерної обробки документів, який набирав текст,
для виправлення допущених помилок7.

Супровідні документи
Законопроект вноситься на реєстрацію разом з:
• проектом постанови, яку пропонується Верховній Раді прийняти за
результатами його розгляду;
• списком авторів законопроекту;
• пропозицією щодо кандидатури доповідача на пленарному засіданні;
• порівняльною таблицею, яка містить редакцію відповідних положень
(статей, частин, пунктів, абзаців тощо) чинного закону та нову його
редакцію з урахуванням запропонованих змін (у випадку внесення змін
до закону);
• фінансово-економічним обґрунтуванням (розрахунок розміру витрат)
та пропозиція щодо покриття цих витрат (у разі внесення законопроекту,
реалізація якого впливає на видаткову та/або доходну частину державного
чи місцевих бюджетів);
• погодженням з відповідними органами виконавчої чи судової влади (якщо
законопроект вноситься за погодженням з відповідними органами виконавчої чи судової влади);
• пояснювальною запискою.
7

Положення про порядок роботи з документами у ВР, 5.1.1.-5.1.5.;
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Зазначені документи подаються письмово разом з їх електронним файлом.
Пояснювальна записка має містити:
• обґрунтування необхідності прийняття законопроекту, мети, цілей, завдань
і основних його положень та місця в системі законодавства;
• обґрунтування очікуваних соціально-економічних, фінансових, правових
та інших наслідків застосування закону після його прийняття;
• інші відомості, необхідні для розгляду законопроекту8.

Альтернативні законопроекти
Альтернативними вважаються законопроекти, які містять положення, що
регулюють однакове коло питань та повторюють за суттю положення щодо
регулювання одних і тих же суспільних відносин.
Альтернативний законопроект може бути внесений не пізніш як у 14-денний строк після дня надання народним депутатам першого законопроекту з
відповідного питання.
Альтернативний законопроект до повторного першого читання може бути
внесений у 10-денний строк з дня направлення на повторне перше читання
законопроекту, щодо якого він є альтернативним.
Після прийняття законопроекту в першому читанні внесення альтернативних законопроектів щодо нього не допускається9.

Реєстрація законопроекту
Законопроекти, що вносяться до Верховної Ради, реєструються сектором
реєстрації законопроектів відділу з питань планування та обліку проходження
законопроектів Головного організаційного управління апарату Верховної
Ради (далі – сектор реєстрації законопроектів) в день його внесення.
Законопроектам, оформленим у відповідному порядку, сектор реєстрації
законопроектів присвоює реєстраційний номер. Дані про присвоєний законопроекту реєстраційний номер заносяться до Журналу реєстрації законопроектів та до відповідної бази даних. Усі зареєстровані законопроекти та
супровідні документи вводяться апаратом Верховної Ради до бази даних
законопроектів електронної комп’ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради10.
Супровідні листи до законопроектів, які вносяться Президентом чи Кабінетом Міністрів на розгляд Верховної Ради, реєструються відділом службової
8
9
10

Регламент Верховної Ради, стаття 91; Положення про порядок роботи у ВР з проектами законів, ч.ч.4, 6,8,9 ;
Регламент Верховної Ради, стаття 100; Положення про порядок роботи у ВР з проектами законів, ч.7;
Регламент Верховної Ради, стаття 92; Положення про порядок роботи з документами у ВР, п.п.3.2.2.; Положення про
порядок роботи у ВР з проектами законів, ч.2;
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кореспонденції управління діловодства Головного управління документального забезпечення апарату Верховної Ради (далі – відділ службової кореспонденції) і передаються до сектору реєстрації законопроектів11.

Відмова в реєстрації законопроекту
У прийнятті на реєстрацію законопроекту може бути відмовлено у разі,
якщо:
• законопроект подано з порушенням вимог статей 90 (див.Оформлення
законопроекту), 91 (див.Супровідні документи) Регламенту ВР;
• законопроект є альтернативним і вноситься з порушенням строків, визначених ст.100 (див.Альтернативні законопроекти) Регламенту12.

Розгляд законопроектів та законодавчих пропозицій
керівництвом Верховної Ради
Після реєстрації законопроекту сектором реєстрації законопроектів готується проект резолюції Голови Верховної Ради або відповідно до розподілу
обов’язків Першого заступника або заступника Голови Верховної Ради13.
Проект резолюції має містити вказівку щодо вручення копій законопроектів народним депутатам.
Копії законопроектів, що передаються до відповідних комітетів Верховної
Ради, в обов’язковому порядку надсилаються сектором реєстрації законо
проектів:
• Президентові України;
• Кабінету Міністрів,
• керівництву апарату Верховної Ради;
• до Головного науково-експертного управління апарату Верховної Ради;
• до Головного юридичного управління апарату Верховної Ради;
• до Головного організаційного управління апарату Верховної Ради;
• до Управління комп’ютеризованих систем апарату Верховоної Ради14.
Законопроекти після розгляду Головою Верховної Ради або відповідно до
розподілу обов’язків Першим заступником або заступником Голови Верхо11

Положення про порядок роботи у ВР з проектами законів, ч.3; Положення про порядок роботи з документами у ВР,
п.п.3.2.3.;
12 Регламент Верховної Ради, ч.2 ст.92;
13 Положення про порядок роботи з документами у ВР, п.п.3.2.5.; Положення про порядок роботи у ВР з проектами
законів, ч.13, 14;
14 Положення про порядок роботи з документами у ВР, п.п.3.2.6.;
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вної Ради з резолюціями повертаються до сектору реєстрації законопроектів, які через сектор тиражування документів відділу організаційної техніки
управління технічної роботи з документами Головного управління документального забезпечення апарату Верховної Ради (далі – сектор тиражування
документів) виготовляє копії законопроектів та доданих до них документів і
через відділ службової кореспонденції розсилає їх зазначеним у резолюціях
адресатам. Кабінет Міністрів самостійно тиражує законопроекти, які він вносить на розгляд Верховної Ради. Оригінали документів після тиражування
передаються до секретаріатів комітетів Верховної Ради, визначених головними, для формування справ законопроектів15.

Справа законопроекту
Щодо кожного законопроекту, включеного до порядку денного сесії Верховної Ради, апарат Верховної Ради та головний комітет ведуть справу законопроекту.
Справа законопроекту містить:
• документи, внесені в порядку законодавчої ініціативи;
• документи, підготовлені в процесі розробки, розгляду, доопрацювання,
прийняття відповідного законопроекту Верховною Радою;
• документи, які підготовлені органами Верховної Ради, державними органами, установами і організаціями за зверненням Верховної Ради.
До справи законопроекту в хронологічному порядку їх внесення, подання,
направлення, розгляду або прийняття включаються:
1) законопроект, у тому числі альтернативний, пояснювальні записки до
нього та інші супровідні документи;
2) проекти альтернативних рішень, що надходили, і рішення Верховної Ради
щодо розробки, доопрацювання, прийняття відповідного законопроекту;
3) усі проміжні редакції, у тому числі й альтернативні, відповідного законопроекту, які вносилися на попередній розгляд, редакції на перше, друге,
третє чи повторні перше і друге читання, а також пояснювальні записки
до них та інші супровідні документи;
4) пропозиції і поправки до законопроекту, внесені в установленому порядку;
5) висновки щодо законопроекту та дані експертиз, інформаційних чи наукових досліджень, виконаних щодо законопроекту за дорученням Верховної
Ради;
6) висновки комітетів щодо законопроекту;
15

Положення про порядок роботи у ВР з проектами законів, ч.13, 14; Положення про порядок роботи з документами у ВР,
п.п.3.2.7.;
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7) протоколи або витяги з протоколів засідань головного комітету щодо
законопроекту та стенограми відповідних засідань у разі їх ведення;
8) протоколи і стенографічні бюлетені пленарних засідань Верховної Ради,
які містять інформацію про розгляд відповідного законопроекту;
9) дані про результати поіменного голосування щодо законопроекту;
10) пропозиції Президента України щодо законопроекту;
11) документи про результати і наслідки референдуму щодо цього законо
проекту;
12) листи, якими супроводжувалися документи до законопроекту (закону);
13) текст закону в остаточній редакції;
14) законопроекти та інші документи, пов’язані з розробкою і розглядом
Верховною Радою актів про зміну чи скасування цього закону;
15) перші примірники друкованого тексту;
16) оригінали документів з печатками та власноручними підписами (у разі їх
відсутності – посвідчені в установленому порядку їх копії)16.
До справи законопроекту включаються перші примірники друкованого
тексту, оригінали документів з печатками та власноручними підписами; у
разі відсутності оригіналів документів до справи законопроекту включаються
посвідчені в установленому порядку їх копії17.

Попередній розгляд законопроектів у комітетах
Кожен законопроект після його реєстрації не пізніш як у 5-денний
строк направляється Головою Верховної Ради або відповідно до розподілу
обов’язків Першим заступником, заступником Голови Верховної Ради:
• в Комітет з питань бюджету для проведення експертизи щодо його впливу
на доходну та/або видаткову частину бюджетів та виконання закону про
Державний бюджет України в поточному бюджетному періоді;
• в комітет, який визначається головним з підготовки і попереднього розгляду законопроекту для попереднього розгляду та підготовки висновків
щодо включення відповідного законопроекту до порядку денного сесії;
• Головному організаційному управлінню апарату Верховної Ради для
контролю за їх проходженням.
Для підготовки і попереднього розгляду, доопрацювання законопроектів
Верховна Рада може прийняти рішення про утворення тимчасової спеціальної комісії (ст.85 Регламенту ВР). Така комісія здійснює функції головного
комітету з цих питань.
16
17

Регламент Верховної Ради, ст.97; Положення про порядок роботи у ВР з проектами законів, ч.48;
Регламент Верховної Ради, ч.3 ст.97;

117

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ. ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОДАВЧОГО ПРОЦЕСУ

У разі направлення законопроектів кільком комітетам Верховної ради
головним є комітет, вказаний у переліку першим.
Головний комітет не пізніш як у 30-денний строк попередньо розглядає
законопроект і ухвалює висновок щодо доцільності включення його до
порядку денного сесії Верховної Ради. До висновку головного комітету додається висновок Комітету з питань бюджету, який має бути подано до головного комітету не пізніш як у 14-денний строк з дня отримання законопроекту
для надання висновку.
До попереднього розгляду законопроекту головний комітет на своєму засіданні може запропонувати Кабінету Міністрів, міністерствам, іншим державним органам, об’єднанням громадян висловити свою думку щодо доцільності
його прийняття.
Для попереднього розгляду законопроекту на засідання головного комітету запрошується ініціатор внесення законопроекту чи представник суб’єкта
права законодавчої ініціативи, а в разі необхідності представники Кабінету
Міністрів, міністерств, інших державних органів, об’єднань громадян, а
також експерти, фахівці та інші особи.
Інші комітети за зверненням головного комітету або з власної ініціативи
розглядають законопроект і направляють свої висновки до головного комітету.18
Секретаріат головного комітету після розгляду законопроекту та прийняття відповідного рішення комітетом подає довідку до нього, форма якої
затверджується Керівником апарату Верховної Ради19.

Надання законопроектів народним депутатам
Зареєстровані у Верховній Раді законопроекти, крім тих, що розглядаються
Верховною Радою за спеціальними процедурами, надаються народному депутату шляхом розсилки на адресу електронної пошти на поштовому сервері
Верховної Ради інформаційного листа про реєстрацію законопроектів.
Інформаційний лист про реєстрацію законопроектів надсилається народному депутату на адресу електронної пошти на поштовому сервері Верховної
Ради на початку робочого дня, наступного за днем направлення відповідного
законопроекту до головного комітету (або тимчасової спеціальної комісії
у разі її створення), але не раніше дня його розміщення у базі даних
законопроектів електронної комп’ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради.
Інформаційний лист має містити посилання на відповідні сторінки бази
18
19
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Регламент Верховної Ради, ст.93; Положення про порядок роботи у ВР з проектами законів, ч.ч.15, 16, 17, 21;
Положення про порядок роботи з документами у ВР, п.п.3.2.8.;
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даних законопроектів електронної комп’ютерної мережі веб-сайту Верховної
Ради.
Висновки комітетів до зареєстрованих законопроектів, законопроекти,
підготовлені до другого та наступних читань, і супровідні документи до них
надаються народним депутатам в паперовому вигляді, а також в електронному – шляхом введення відповідної інформації до бази даних законопроектів
електронної комп’ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради20.
Законопроект, який надається народним депутатам, крім його назви, на
титульному та наступних аркушах повинен містити інформацію про:
1. назву органу, до якого він вноситься, – “Верховна Рада України”;
2. ініціаторів внесення – суб’єктів права законодавчої ініціативи та їх підписи або підпис особи, яка представляє Кабінет Міністрів України чи
Національний банк України;
3. дату реєстрації та реєстраційний номер законопроекту;
4. перелік додатків до законопроекту із зазначенням кількості аркушів кожного.
До законопроекту додаються супровідні документи, в яких наводяться такі
відомості:
1. дата і перелік стадій опрацювання та розгляду, які пройшов поданий законопроект, текст рішення Верховної Ради щодо нього;
2. перелік комітетів, яким доручено роботу з підготовки цього документа, із
зазначенням головного комітету, а також тих, які подали в письмовій формі
свої висновки щодо цього проекту;
3. висновки експертиз щодо законопроекту;
4. прізвище і посада визначеного доповідача (співдоповідача);
5. автори, які розробляли законопроект (для законопроектів, які вносяться
на перше читання) або його структурні частини, та перелік державних
органів, з якими погоджено його остаточну редакцію.
За рішенням головного комітету можуть надаватися інші документи
інформаційного характеру щодо законопроекту21.

Експертиза законопроектів
За дорученням Голови Верховної Ради або відповідно до розподілу
обов’язків – Першого заступника, заступника Голови Верховної Ради або за
рішенням головного комітету законопроект направляється на наукову, юридичну чи іншу експертизу, проведення інформаційного чи наукового дослі20
21

Регламент Верховної Ради, ст.98; Положення про порядок роботи у ВР з проектами законів, ч.5, 20;
Регламент Верховної Ради, ст.ст. 99; Положення про порядок роботи у ВР з проектами законів, ч.5, 20;
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дження. При цьому предмет і мета експертизи, пошуку, дослідження повинні
бути чітко визначені.
Зареєстрований та включений до порядку денного сесії законопроект при
підготовці до першого читання в обов’язковому порядку направляється для
проведення наукової експертизи до Головного науково-експертного управління апарату Верховної Ради, а при підготовці до всіх наступних читань –
для проведення юридичної експертизи до Головного юридичного управління
апарату Верховної Ради, та до редакційного відділу Головного управління
документального забезпечення апарату Верховної Ради для редакційного
опрацювання. Остаточна юридична експертиза і редакційне опрацювання
здійснюються після прийняття акта Верховної Ради в цілому.
Окремі законопроекти можуть направлятися для одержання експертних
висновків до Кабінету Міністрів України, відповідних міністерств, інших
державних органів, установ і організацій, а також окремих фахівців.
Експертні висновки повинні бути подані до Верховної Ради не пізніше 14
днів з дня надходження такого звернення від посадових осіб та органів Верховної Ради. Якщо в установлені строки висновки не одержано, вважається,
що зауваження відсутні.
Висновки, підготовлені за результатами експертизи, направляються
головному комітету для врахування при розгляді законопроекту та прийняття
рішення стосовно подальшої роботи над ним22.

Повернення законопроекту суб’єкту права законодавчої ініціативи:
Голова Верховної Ради або відповідно до розподілу обов’язків Перший
заступник, заступник Голови Верховної Ради за наявності підстав за пропозицією головного комітету чи тимчасової спеціальної комісії або Погоджувальної ради повертає внесений законопроект суб’єкту права законодавчої
ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради.
Підставами для повернення законопроекту без його включення до порядку
денного сесії та розгляду на пленарному засіданні є:
• висновок комітету, до предмета відання якого належать питання конституційного права, про те, що законопроект суперечить положенням
Конституції України, крім випадків, коли він стосується внесення змін до
Конституції України;
• висновок комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, про те, що внесений законопроект, проект іншого акта оформлений
22
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та/або зареєстрований без дотримання вимог закону, Регламенту та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів;
• відсутність фінансово-економічного обґрунтування законопроекту, якщо
головний комітет чи відповідна тимчасова спеціальна комісія не вважають
за можливе розглядати його без такого обґрунтування;
• наявність прийнятого в першому читанні законопроекту, щодо якого внесений проект є альтернативним;
• відхилення на поточній сесії Верховної Ради законопроекту, положення
якого дослівно або по суті повторюють поданий законопроект.
Повернення законопроекту суб’єкту права законодавчої ініціативи здійснюється в 15-денний строк після отримання висновку головного комітету
чи відповідної тимчасової спеціальної комісії з повідомленням про причину
повернення.
Повернені законопроекти можуть бути повторно внесені на розгляд Верховної Ради за умови усунення недоліків, що стали підставою для їх повернення23.

Зняття законопроектів з розгляду:
Законопроект вважаються знятим з розгляду:
• якщо він не був прийнятий Верховною Радою попереднього скликання в
першому читанні за основу (не розглядається Верховною Радою нового
скликання);
• якщо внаслідок прийняття інших законодавчих актів чи з інших причин
законопроект втратив свою актуальність (рішення про зняття законопроекту з розгляду приймає Верховна Рада);
• якщо законопроект був альтернативним, а за основу був прийнятий інший
законопроект (альтернативний законопроект знімається з розгляду без
прийняття про це окремого рішення);
• якщо законопроект було відкликано;
• якщо законопроект було відхилено24.

Відкликання законопроектів:
Законопроект може бути відкликано:
• суб’єктом права законодавчої ініціативи, який його вніс (до включення
такого законопроекту до порядку денного сесії Верховної Ради);
23
24

Регламент Верховної Ради, ст.94; Положення про порядок роботи у ВР з проектами законів, ч.22;
Регламент Верховної Ради, ст.95; Положення про порядок роботи у ВР з проектами законів, ч.ч.30, 31;
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• за рішенням Верховної Ради (якщо законопроект включений до порядку
денного сесії до його прийняття Верховною Радою в першому читанні за
основу);
Порушення питання про відкликання законопроекту здійснюється шляхом
подання письмової заяви ініціатором внесення – суб’єктом права законодавчої ініціативи на ім’я Голови Верховної Ради України.
Також законопроект вважається відкликаним, якщо:
• його було внесено, але не прийнято до закінчення строку повноважень
Верховної Ради відповідного скликання в першому читанні;
• до його прийняття в першому читанні народний депутат – ініціатор його
внесення достроково припинив депутатські повноваження;
• його було внесено Президентом України або Кабінетом Міністрів України
і до його прийняття в першому читанні за основу повноваження Президента України або Кабінету Міністрів України були припинені.
Відкликаний законопроект знімається з розгляду і виключається з бази
даних законопроектів електронної комп’ютерної мережі веб-сайту Верховної
Ради25.

Відхилення законопроектів
Законопроект вважається відхиленим, якщо запропоновані рішення на
його підтримку не отримали необхідної кількості голосів народних депутатів. Таке відхилення законопроекту заноситься до протоколу пленарного
засідання Верховної Ради.
Відхилений Верховною Радою законопроект або законопроект, що повторює його за суттю, не може бути внесений на поточній та наступній за нею
позачерговій сесіях Верховної Ради відповідного скликання. Відхилений
законопроект знімається з розгляду і виключається з бази даних законопроектів електронної комп’ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради26.
У разі відхилення Верховною Радою законопроекту як такого, що не
отримав необхідної кількості голосів на підтримку, протокольний відділ за
запитом секретаріату комітету Верховної Ради, визначеного головним, та на
підставі інформації відділу організаційного забезпечення пленарних засідань
Верховної Ради готує відповідну виписку з протоколу пленарного засідання
Верховної Ради27.

25
26
27
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Регламент Верховної Ради, ст.107;
Положення про порядок роботи з документами у ВР, п.п.3.2.12.;

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ. ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОДАВЧОГО ПРОЦЕСУ

Включення законопроектів до порядку денного сесії
На пленарному засіданні Верховної Ради розглядаються лише законопроекти, включені до порядку денного сесії Верховної Ради. Виключення становлять законопроекти, підготовлені для термінового розгляду на виконання
відповідного доручення Верховної Ради. Такі законопроекти включаються
до порядку денного пленарного засідання (без додаткового включення до
порядку денного сесії) процедурним рішенням Верховної Ради.
Питання про включення законопроекту до порядку денного сесії розглядається Верховною Радою протягом 30 днів після ухвалення висновку
головного комітету чи тимчасової спеціальної комісії.
Якщо головний комітет у 30-денний строк не ухвалить висновку щодо
включення відповідного законопроекту до порядку денного сесії, Верховна
Рада в 15-денний строк після письмового звернення з цього приводу суб’єкта
права законодавчої ініціативи розглядає питання щодо законопроекту на пленарному засіданні та приймає рішення про включення його до порядку денного сесії Верховної Ради або про надання головному комітету додаткового
часу для підготовки висновку щодо нього.
За процедурним рішенням Верховної Ради для невідкладного розгляду
може бути включено до порядку денного пленарного засідання (без додаткового включення до порядку денного сесії) законопроект, якщо він був
підготовлений для термінового розгляду на виконання відповідного доручення Верховної Ради 28. Законопроект, визначений як невідкладний, після
завершення його попереднього розгляду чи доопрацювання включається до
порядку денного найближчого пленарного засідання Верховної Ради і розглядається позачергово29.

28
29

Регламент Верховної Ради, ст. 96; Положення про порядок роботи у ВР з проектами законів, ч.29
Положення про порядок роботи у ВР з проектами законів, ч.29;
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Розділ 3.

ПРОЦЕДУРА РОЗГЛЯДУ
ЗАКОНОПРОЕКТІВ
ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ

З

аконопроекти розглядаються Верховною Радою, як правило, за процедурою трьох читань.
Розгляд і прийняття законопроекту за процедурою трьох читань включає:
1. перше читання – обговорення основних принципів, положень, критеріїв,
структури законопроекту та прийняття його за основу;
2. друге читання – постатейне обговорення і прийняття законопроекту у
другому читанні;
3. третє читання – прийняття законопроекту, який потребує доопрацювання та узгодження, в цілому.
Рішення про проведення повторних перших, других читань законопроектів Верховна Рада може приймати не більше двох разів.
За рішенням Верховної Ради допускається остаточне прийняття законопроекту (крім проектів кодексів і законопроектів, які містять понад 100
статей, пунктів) відразу після першого чи другого читання:
• якщо законопроект визнано таким, що не потребує доопрацювання;
• якщо не надійшло зауважень щодо його змісту від народних депутатів,
інших суб’єктів права законодавчої ініціативи, юридичного чи експертного підрозділів апарату Верховної Ради.
Під час другого і третього читань розглядаються порівняльні таблиці законопроектів, а щодо законопроектів про внесення змін до законів порівняльні
таблиці розглядаються і в першому читанні30.

Підготовка та розгляд законопроектів у першому читанні
Нормативна база:
Порядок підготовки і розгляду законопроекту Верховною Радою у першому читанні регулюється Регламентом ВР (глава 19), Положенням про
порядок роботи з документами у Верховній Раді (ч.3, п.5.2), Положенням
30
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про порядок роботи у Верховній Раді із проектами законів, постанов, інших
актів Верховної Ради.
Підготовка законопроекту до першого читання:
Після включення законопроекту до порядку денного сесії Верховної Ради
підготовка його до першого читання здійснюється головним комітетом31. Розгляд законопроекту при підготовці його до першого читання здійснюється в
порядку, передбаченому для попереднього розгляду законопроектів (ст..93
Регламенту), з урахуванням особливостей, визначених главою 18 Регламенту.
За наслідками підготовки законопроекту до розгляду в першому читанні
головний комітет ухвалює висновок, який має містити:
1. пропозицію про прийняття Верховною Радою щодо відповідного законопроекту (кожного з альтернативних законопроектів у разі їх внесення)
рішення та обґрунтування такої пропозиції;
2. пропозицію щодо перенесення розгляду законопроекту (у разі необхідності).
3. пропозицію про попереднє визначення Верховною Радою основних
положень, принципів, критеріїв та його структурних частин, на яких має
ґрунтуватися відповідний законопроект (за необхідності, у разі розгляду
альтернативних законопроектів);
4. висновок комітету, до предмета відання якого належать питання
бюджету, щодо впливу законопроекту на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини. Головний комітет
може також долучити одержані висновки Кабінету Міністрів України
та інших комітетів з цього питання (у разі якщо законопроект потребує
фінансово-економічного обґрунтування).
Якщо у висновках комітетів, яким Верховною Радою було доручено попередній розгляд законопроекту, є розбіжності, головний комітет вживає заходів щодо їх врегулювання. Питання, з приводу яких комітетами не досягнуто
згоди, вносяться на розгляд Верховної32.
Висновок, підготовлений головним комітетом до першого читання законопроекту, висновки відповідних комітетів, Головного науково-експертного
управління та інші супровідні документи до нього тиражуються сектором
тиражування документів і надаються народним депутатам сектором документального забезпечення та реєстрації учасників пленарних засідань
відділу організаційного забезпечення пленарних засідань Верховної Ради
Головного організаційного управління апарату Верховної Ради (далі – сектор
документального забезпечення та реєстрації учасників пленарних засідань)
31
32

Регламент Верховної Ради, ст.108;
Регламент Верховної Ради, стаття 111; Положення про порядок роботи у ВР з проектами законів, ч.25;
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не пізніш як за 7 днів до дня розгляду цього законопроекту на пленарному
засіданні Верховної Ради33.
Секретаріат комітету Верховної Ради, визначеного головним, після розгляду законопроекту подає довідку до нього, форма якої затверджується
Керівником апарату Верховної Ради34.
Розгляд законопроекту у першому читанні:
Розгляд законопроекту в першому читанні, як правило, проводиться за
процедурою повного обговорення законопроектів35.
Процедура повного обговорення питань на пленарному засіданні включає:
1. доповідь народного депутата – ініціатора внесення пропозиції або іншого
суб’єкта права законодавчої ініціативи чи його представника, запитання
доповідачу і відповіді на них;
2. співдоповідь визначеного головним комітетом чи тимчасовою спеціальною комісією співдоповідача, запитання співдоповідачу і відповіді на
них;
3. виступи народних депутатів – членів головного комітету чи тимчасової
спеціальної комісії з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки,
якщо вона не була надана народним депутатам разом з висновком відповідного комітету чи тимчасової спеціальної комісії;
4. виступи по-одному представнику від кожного комітету, тимчасової
спеціальної комісії, до яких, крім головного комітету, направлявся проект закону чи іншого акта Верховної Ради, у разі якщо висновки цих
комітетів чи тимчасових спеціальних комісій не були надані народним
депутатам;
5. виступи представників депутатських фракцій (депутатських груп),
народних депутатів;
6. оголошення головуючим на пленарному засіданні про припинення обговорення та повідомлення про кількість промовців, які виступили і які
записались на виступ;
7. заключне слово доповідача і співдоповідача (співдоповідачів);
8. уточнення та оголошення головуючим на пленарному засіданні пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитись на
голосування36.
При розгляді законопроекту в першому читанні Верховна Рада може
п рийняти процедурне рішення про обговорення проекту за скороченою
33
34
35
36
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Регламент Верховної Ради, ст.112; Положення про порядок роботи у ВР з проектами законів, ч.26;
Положеня про порядок роботи з документами у ВР, п.п. 3.2.8.;
Регламент Верховної Ради, ч.1 ст.113;
Регламент Верховної Ради, ст.30;
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процедурою. Обговорення за скороченою процедурою не допускається при
розгляді проектів кодексів та інших законопроектів, у яких кількість статей,
пунктів понад 10037.
Особливості розгляду альтернативних законопроектів:
Альтернативні законопроекти розглядаються, як правило, в порядку черговості їх внесення.
При розгляді альтернативних законопроектів головний комітет може
рекомендувати Верховній Раді взяти за основу один із них або підготувати
інший законопроект, який вноситься на розгляд Верховної Ради народними
депутатами – членами цього комітету.
При підготовці законопроекту до першого читання головний комітет
може викласти в ньому альтернативні варіанти спірних положень.
Верховна Рада розглядає альтернативні законопроекти на пленарному
засіданні одночасно з основним законопроектом38.
Рішення Верховної Ради за наслідками розгляду
законопроекту в першому читанні:

За наслідками розгляду законопроекту в першому читанні Верховна
Рада шляхом голосування може прийняти одне з рішень про:

1. прийняття законопроекту за основу з дорученням головному комітету
підготувати його до другого читання;
2. відхилення законопроекту;
3. повернення законопроекту суб’єкту права законодавчої ініціативи на
доопрацювання або направлення його до головного комітету для підготовки на повторне перше читання, визначивши при цьому основні
положення, принципи, критерії, яким повинен відповідати доопрацьований законопроект чи його структурні частини;
4. опублікування законопроекту у визначеному Верховною Радою друкованому засобі масової інформації для всенародного обговорення,
доопрацювання його головним комітетом з урахуванням наслідків
обговорення і подання на повторне перше читання.
Законопроект також вважається відхиленим, якщо жодне з рішень, зазначених у пунктах 1, 3, 4, не підтримано необхідною кількістю голосів народних депутатів (не менше 226-ти).
Здійснене таким чином відхилення законопроекту заноситься до протоколу пленарного засідання як рішення Верховної Ради і має такі наслідки39:

37
38
39

Регламент Верховної Ради, ч.2-3 ст.113;
Регламент Верховної Ради, ст.110;
Регламент Верховної Ради, ч.3 ст.114
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• Такий законопроект не може бути внесений на поточній та наступній за
нею позачерговій сесіях Верховної Ради відповідного скликання;
• законопроект знімається з рзгляду із відповідним зазначенням про це в
базі даних законопроектів електронної комп’ютерної мережі веб-сайту
Верховної Ради40.
Верховна Рада після прийняття законопроекту за основу може прийняти
рішення про прийняття законопроекту в цілому, за умови41:
• якщо законопроект визнано таким, що не потребує доопрацювання;
• якщо не надійшло зауважень щодо його змісту від народних депутатів,
інших суб’єктів права законодавчої ініціативи, юридичного чи експертного підрозділів апарату ВР.
Прийняття законопроекту в цілому після його прийняття за основу в першому читанні не допускається по відношенню до проектів кодексів і законопроектів, які містять понад 100 статей, пунктів42.
Повторне перше читання законопроекту:
Законопроект на повторне перше читання подається у визначений Верховною Радою строк, але не пізніше 30 днів після дня його попереднього розгляду, у новій редакції, підготовленій головним комітетом та/або суб’єктом
права законодавчої ініціативи, з висновками головного та інших комітетів і
розглядається в порядку, передбаченому для розгляду законопроектів у першому читанні43.
До повторного першого читання законопроекту пропозиції до законопроекту вносяться в 10-денний строк після дня попереднього першого читання
цього законопроекту.
Верховна Рада своїм рішенням про одноразове відхилення (ad hoc) від
процедури, визначеної Регламентом, може перенести розгляд законопроекту,
продовжити встановлені строки або скоротити їх не більш як наполовину.
Скорочення строку не допускається при розгляді проекту кодексу чи іншого
законопроекту, кількість статей, пунктів якого понад 100.
До повторного першого читання законопроекту вносяться пропозиції
лише щодо його основних положень, принципів, критеріїв44.

40
41
42
43
44
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Регламент Верховної Ради, ч.2 ст.107;
Регламент Верховної Ради, ч.1-3 ст.114;
Регламент Верховної Ради, ч.4 ст.102;
Регламент Верховної Ради, ч.1 ст.115;
Регламент Верховної Ради, стаття 109;
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Підготовка та розгляд законопроекту у другому читанні
Нормативна база:
Порядок підготовки і розгляду законопроекту Верховною Радою у другому
читанні регулюється Регламентом ВР (глава 20), Положенням про порядок
роботи з документами у Верховній Раді (ч.3, п.5.2), Положенням про порядок
роботи у Верховній Раді із проектами законів, постанов, інших актів Верховної Ради.
Підготовка законопроекту до другого читання:
Пропозиції та поправки до законопроекту, який готується до другого
читання, можуть вноситися лише до того тексту законопроекту (статей, їх
частин, пунктів, речень), який прийнятий Верховною Радою за основу.
Такі пропозиції та поправки вносяться в 14-денний строк після дня прийняття законопроекту за основу. До повторного другого читання законопроекту
пропозиції та поправки вносяться в 10-денний строк після дня попереднього
другого читання і лише до тих статей, їх частин, пунктів, речень законопроекту, що не були прийняті в другому читанні. Пропозиції та поправки до законопроектів, розгляд яких не було завершено Верховною Радою попереднього
скликання (ч.2 ст.106 Регламенту), вносяться в 14-денний строк після дня
включення їх до порядку денного першої сесії новообраної Верховної Ради.
Верховна Рада своїм рішенням про одноразове відхилення (ad hoc) від
закріплених у цьому Регламенті положень може продовжити встановлені
у цій статті строки або скоротити їх не більш як наполовину. Скорочення
не допускається при розгляді проекту кодексу чи іншого законопроекту,
кількість статей, пунктів якого понад 10045.
Законопроект, підготовлений до другого читання, подається у вигляді
порівняльної таблиці, яка має містити:
1. текст законопроекту, прийнятого за основу;
2. усі внесені та не відкликані пропозиції (можливо, із стислим обґрунтуванням), поправки, що мають суцільну нумерацію і розміщуються на рівні з
відповідними статтями законопроекту, із зазначенням ініціаторів їх внесення – суб’єктів права законодавчої ініціативи;
3. висновок головного комітету щодо внесених пропозицій, поправок;
4. остаточну редакцію статей законопроекту, що пропонується головним
комітетом для прийняття у другому читанні.
Якщо з тих чи інших причин не всі пропозиції, поправки включені до
порівняльної таблиці, головним комітетом готується і подається додаткова
порівняльна таблиця.
45

Регламент Верховної Ради, ст. 116;
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Якщо головний комітет не прийняв рішення щодо тієї чи іншої пропозиції
чи поправки до законопроекту, то остаточна редакція тексту законопроекту в
цій частині залишається комітетом в редакції першого читання.
Пропозиція, внесена у встановленому порядку до другого читання, залишається без розгляду і до порівняльної таблиці, передбаченої частиною першою цієї статті, не включається на підставі висновку комітету, до предмета
відання якого належать питання конституційного права, про те, що внесена
пропозиція суперечить вимогам Конституції України. Такий висновок надається за зверненням головного комітету у 14-денний строк з дня отримання
звернення.
У разі якщо до законопроекту, підготовленого до другого читання чи
повторного другого читання, не надійшло пропозицій та поправок, такий
законопроект подається без порівняльної таблиці46.
Порівняльна таблиця до другого читання набирається 10 кеглем47.
Після підготовки законопроекту головним комітетом до розгляду у другому читанні у вигляді порівняльної таблиці секретаріат цього комітету погоджує її текст у редакційному відділі Головного управління документального
забезпечення апарату і Головному юридичному управлінні апарату.
Законопроект, підготовлений до другого чи повторного другого читання,
перед внесенням на розгляд Верховної Ради має бути завізований головою
головного комітету, керівником секретаріату цього комітету, керівниками
юридичного і редакційного підрозділів Апарату Верховної Ради. Якщо
законопроект завізований із зауваженнями, вони додаються до супровідних
документів, які надаються народним депутатам разом із законопроектом48.
Порівняльні таблиці до законопроекту, підготовленого до другого читання,
а також інші супровідні документи до них вводяться головним комітетом до
бази даних законопроектів електронної комп’ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради49.
Секретаріат головного комітету передає законопроект, підготовлений
головним комітетом до другого читання (у вигляді порівняльної таблиці),
висновки головного комітету та відповідних комітетів та інші супровідні
документи до нього на тиражування сектором тиражування документів.
Зазначені матеріали надаються народним депутатам сектором документального забезпечення та реєстрації учасників пленарних засідань не пізніш як за
10 днів до дня розгляду цього законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради50.
46
47
48
49
50

Регламент Верховної Ради, стаття 118; Положення про порядок роботи у ВР з проектами законів, ч.ч.33, 34;
Положення про порядок роботи з документами у ВР, п.п.3.1.1.;
Регламент Верховної Ради, ч.2 ст.117; Положення про порядок роботи у ВР з проектами законів, ч.35;
Положення про порядок роботи у ВР з проектами законів, ч.40;
Положення про порядок роботи у ВР з проектами законів, ч.36; Положеня про порядок роботи з документами у ВР,
п.5.2.; Регламент Верховної Ради, ч.1 ст.117;
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Розгляд законопроекту у другому читанні:
Під час розгляду законопроекту в другому читанні Верховна Рада проводить його постатейне обговорення та голосування. У разі необхідності
можуть обговорюватися і ставитися на голосування окремі частини, пункти,
підпункти, речення або статті51.
Верховна Рада може прийняти процедурне рішення про розгляд законопроекту розділами, частинами з проведенням щодо них самостійного обговорення і голосування. Таке процедурне рішення може прийматися після
обговорення за скороченою процедурою52.
Скорочена процедура обговорення включає:
1. виступ народного депутата – ініціатора внесення пропозиції або іншого
суб’єкта права законодавчої ініціативи чи цого представника з обгрунтуванням пропозиції;
2. виступ голови комітету або представника від головного комітету у разі
розгляду питання, яке готувалося цим комітетом;
3. виступи представників двох депутатських фракцій на підтримку кожної
пропозиції і представників двох депутатських фракцій проти пропозиції;
4. уточнення та оголошення головуючим на пленарному засіданні пропозицій, які надійшли і будуть ставитися на голосування;
5. виступи з мотивів голосування по одному представнику від депутатських
фракцій,представники яких не брали участі в обговоренні53.
До початку чи у ході обговорення законопроекту в другому читанні
може бути внесена пропозиція про обговорення і голосування спочатку
тих структурних частин законопроекту, які містять основні, вирішальні або
зумовлюючі положення щодо його інших відповідних структурних частин.
Така пропозиція обговорюється за скороченою процедурою, після чого приймається процедурне рішення. У разі внесення Погоджувальною радою пропозицій щодо послідовності розгляду структурних частин законопроекту така
пропозиція ставиться на голосування без обговорення до початку розгляду
законопроекту54.
Обговорення кожної статті проводиться в порядку її нумерації в запропонованій головним комітетом редакції, якщо не прийнято рішення про розгляд
законопроекту в іншому порядку55
За наполяганням ініціатора внесення – суб’єкта права законодавчої ініціативи може бути проведено обговорення відхилених головним комітетом
51
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Регламент Верховної Ради, ч.1 ст.119;
Регламент Верховної Ради, ч.2 ст.119;
Регламент Верховної Ради, ч.2 ст.31;
Регламент Верховної Ради, ч.3 ст.119;
Регламент Верховної Ради, ч.1 ст.120, ст.119;
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пропозицій, поправок, що стосуються цих статей56. Верховна Рада проводить
голосування по кожній пропозиції, поправці, відхиленій головним комітетом,
якщо на цьому наполягає ініціатор внесення – суб’єкт права законодавчої
ініціативи57.
За наполяганням народних депутатів може бути проведено обговорення
врахованої головним комітетом пропозиції, поправки з наступним голосуванням щодо її прийняття, вилучення в цілому чи її частини. У такому ж
порядку може бути порушено питання про розгляд пропозиції, поправки до
відповідного тексту статті законопроекту, прийнятого в першому читанні, але
відсутньої у запропонованій головним комітетом редакції.
У разі внесення до порівняльної таблиці законопроекту кількох альтернативних пропозицій, поправок, щодо яких головний комітет не прийняв
рішення, Верховна Рада розглядає кожну з них.
Право на роз’яснення пропозицій і поправок мають ініціатори їх внесення – суб’єкти права законодавчої ініціативи. Якщо до однієї статті або
її частини є декілька пропозицій, які виключають одна одну, їх обговорення
проводиться одночасно з послідовним, у порядку черговості їх внесення,
наданням слова ініціаторам їх внесення.
Додаткова порівняльна таблиця до законопроекту розглядається одночасно
з основною порівняльною таблицею.
Якщо своєчасно внесену пропозицію, поправку не було надано народним
депутатам, це не перешкоджає її обговоренню і голосуванню на цьому ж
пленарному засіданні Верховної Ради. Зміст пропозиції чи поправки оголошується головуючим на пленарному засіданні або ініціатором її внесення –
суб’єктом права законодавчої ініціативи58.
Після завершення розгляду пропозицій, поправок, що надійшли до відповідної статті законопроекту, Верховна Рада проводить голосування щодо
статті в цілому.
У разі якщо не надійшло пропозицій і поправок до статей або немає зауважень до запропонованого головним комітетом тексту законопроекту і народні
депутати, пропозиції чи поправки яких відхилені головним комітетом, не
наполягають на їх голосуванні, головуючий на пленарному засіданні може
об’єднати голосування в цілому щодо декількох таких послідовно розміщених статей. Їх текст підлягає оголошенню, якщо на цьому наполягає хоча б
один народний депутат.
У разі якщо жоден із внесених на друге читання варіантів статті голосуванням не підтримано, стаття вважається відхиленою59.
56
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Регламент Верховної Ради, ч.2 ст.120;
Регламент Верховної Ради, ч.1 ст.121;
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Регламент Верховної Ради, ч.2-4 ст.121;
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До проведення голосування щодо прийняття законопроекту у другому
читанні та в цілому Верховна Рада може доручити головному комітету чи
утвореній Верховною Радою редакційній групі внести редакційні уточнення
з урахуванням поправок, внесених безпосередньо на пленарному засіданні
Верховної Ради під час розгляду законопроекту.
У такому випадку, голосування щодо законопроекту у другому читанні
відкладається на строк, визначений Верховною Радою, і наступний його розгляд розпочинається з голосування без прийняття рішення про включення
до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради і без обговорення.
Такий законопроект надається народним депутатам перед початком пленарного засідання або безпосередньо перед голосуванням законопроекту в
другому читанні60.
Рішення Верховної Ради за наслідками розгляду законопроекту
у другому читанні:
За результатами розгляду законопроекту в другому читанні Верховна Рада
приймає рішення про:
1. прийняття законопроекту в другому читанні та доручення головному комітету підготувати його до третього читання;
2. відхилення законопроекту;
3. прийняття законопроекту в другому читанні та в цілому;
4. прийняття законопроекту в другому читанні, за винятком окремих розділів, глав, статей, частин статей, та направлення їх головному комітету на
доопрацювання з наступним поданням законопроекту на повторне друге
читання61; Верховна Рада визначає частини, розділи, глави, статті, частини
статей, що підлягають доопрацюванню62;
5. повернення законопроекту головному комітету на доопрацювання з
наступним поданням на повторне друге читання63.
Законопроект вважається відхиленим, якщо жодне із запропонованих у
пунктах 1, 3-5 рішень не отримає на підтримку необхідної кількості голосів
народних депутатів64.
Якщо запропонований головним комітетом текст законопроекту прийнято
без внесення змін до нього, якщо до нього немає зауважень відповідних
структурних підрозділів Апарату Верховної Ради, Верховна Рада може прийняти рішення про прийняття законопроекту в другому читанні та в цілому65.
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Регламент Верховної Ради, ст.122;
Регламент Верховної Ради, ч.1 ст.123;
Регламент Верховної Ради, ч.2 ст.123;
Регламент Верховної Ради, ч.1 ст.123;
Регламент Верховної Ради, ч.3 ст.123;
Регламент Верховної Ради, ч.4 ст.123;
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Повторне друге читання законопроекту:
До повторного другого читання законопроекту пропозиції та поправки
вносяться в 10-денний строк після дня попереднього другого читання і лише
до тих статей, їх частин, пунктів, речень законопроекту, що не були прийняті в другому читанні. Пропозиції та поправки до законопроектів, розгляд
яких не було завершено Верховною Радою попереднього скликання (частина
друга статті 106 цього Регламенту), вносяться в 14-денний строк після дня
включення їх до порядку денного першої сесії новообраної Верховної Ради.
Верховна Рада своїм рішенням про одноразове відхилення (ad hoc) від
закріплених у цьому Регламенті положень може продовжити встановлені у
цій статті строки або скоротити їх не більш як наполовину. Скорочення не
допускається при розгляді проекту кодексу чи іншого законопроекту, кількість статей, пунктів якого понад 10066.
На повторне друге читання законопроект подається головним комітетом у
вигляді порівняльної таблиці.
На повторне друге читання головний комітет подає лише пропозиції,
поправки, внесені після другого читання, до статей чи їх частин, що не
були прийняті у другому читанні. При цьому включаються всі пропозиції,
поправки, у тому числі й ті, що були внесені до цих статей чи їх частин на
попереднє друге читання.
Якщо на повторне друге читання повернено лише окремі структурні частини законопроекту, порівняльна таблиця готується лише щодо цих структурних частин.
Повторне друге читання законопроекту здійснюється за процедурою другого читання67

Підготовка та розгляд законопроектів у третьому читанні
Нормативна база:
Порядок підготовки і розгляду законопроекту у третьому читанні Верховною Радою регулюється Регламентом ВР (глава 21), Положенням про порядок роботи з документами у Верховній Раді (ч.3, п.5.2), Положенням про
порядок роботи у Верховній Раді із проектами законів, постанов, інших актів
Верховної Ради.
Підготовка законопроекту до третього читання:
До законопроекту, який готується до третього читання, поправки вносяться у 5-денний строк після дня попереднього читання.
66
67
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До третього читання законопроекту, який готується головним комітетом,
вносяться лише поправки щодо внесення виправлень, уточнень, усунення
помилок, суперечностей у тексті законопроекту, а також поправки, внесені
з метою узгодження між собою структурних частин прийнятого у другому
читанні законопроекту без зміни його змісту. Будь-які інші поправки відхиляються головним комітетом без розгляду їх по суті68.
Для розгляду законопроекту в третьому читанні головним комітетом подається порівняльна таблиця69, яка має містити:
1. текст законопроекту, прийнятого за основу;
2. усі внесені та не відкликані пропозиції (можливо, із стислим обґрунтуванням), поправки, що мають суцільну нумерацію і розміщуються на рівні з
відповідними статтями законопроекту, із зазначенням ініціаторів їх внесення – суб’єктів права законодавчої ініціативи;
3. висновок головного комітету щодо внесених пропозицій, поправок;
4. остаточну редакцію статей законопроекту, що пропонується головним
комітетом для прийняття у третьому читанні.
Якщо з тих чи інших причин не всі пропозиції, поправки включені до
порівняльної таблиці, головним комітетом готується і подається додаткова
порівняльна таблиця.
Якщо головний комітет не прийняв рішення щодо тієї чи іншої пропозиції
чи поправки до законопроекту, то остаточна редакція тексту законопроекту в
цій частині залишається комітетом в редакції другого читання70.
Після підготовки законопроекту головним комітетом до розгляду у третьому читанні у вигляді порівняльної таблиці секретаріат цього комітету
погоджує її текст у редакційному відділі Головного управління документального забезпечення апарату і Головному юридичному управлінні апарату.
Оригінал редакційно та юридично відредагованої порівняльної таблиці
перед внесенням на розгляд Верховної Ради має бути завізований головою
головного комітету, завідуючим секретаріатом цього комітету, керівником
Головного юридичного управління і завідуючим редакційного відділу Головного управління документального забезпечення апарату Верховної Ради та
зареєстрований секретаріатом комітету71.
Якщо законопроект завізований із зауваженнями, останні вручаються
народним депутатам разом із законопроектом72.
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Регламент Верховної Ради, ст.125;
Регламент Верховної Ради, ч.1 ст.127;
Регламент Верховної Ради, ст.118; Положення про порядок роботи у ВР з проектами законів, ч.37;
Положення про порядок роботи з документами у ВР, п.п.3.2.9.; Положення про порядок роботи у ВР з проектами
законів, ч.35; Регламент Верховної Ради, ч.2 ст. 112;
72 Положення про порядок роботи у ВР з проектами законів, ч.38;
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Одночасно із законопроектом, підготовленим до третього читання, головним комітетом подаються:
1. перелік законів, до яких у зв’язку з прийняттям цього закону необхідно
внести зміни (за їх наявності);
2. одержаний головним комітетом, у разі необхідності, від Кабінету Міністрів України план організаційних, кадрових, матеріально-технічних,
фінансових, інформаційних заходів для введення в дію закону після прийняття законопроекту;
3. проекти актів Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої
влади, прийняття яких передбачено в законопроекті, що розглядається, або
є необхідним для введення відповідного закону в дію, якщо Верховною
Радою приймалося рішення про необхідність розробки таких проектів
актів73.
Порівняльні таблиці до законопроекту, підготовленого до третього
читання, а також інші супровідні документи до них вводяться головним
комітетом до бази даних законопроектів електронної комп’ютерної мережі
веб-сайту Верховної Ради74.
Секретаріат головного комітету передає законопроект, підготовлений до
третього читання, висновки головного комітету та відповідних комітетів та
інші супровідні документи до нього на тиражування сектором тиражування
документів. Зазначені матеріали надаються народним депутатам сектором
документального забезпечення та реєстрації учасників пленарних засідань
не пізніш як за 5 днів до дня його розгляду75.
Розгляд законопроекту у третьому читанні:
У третьому читанні розглядаються і приймаються рішення щодо поправок
(внесення виправлень, уточнень, усунення помилок, суперечностей в тексті
законопроекту), поданих після прийняття законопроекту в другому читанні.
Розгляд законопроекту у третьому читанні включає:
1. голосування щодо статей законопроекту, текст яких зазнав змін після їх
прийняття у другому читанні;
2. голосування щодо проекту постанови, внесеного народними депутатами –
членами головного комітету, про схвалення підготовленого Кабінетом
Міністрів України плану організаційних, кадрових, матеріально-технічних, фінансових, інформаційних заходів щодо введення в дію закону після
прийняття законопроекту;
3. голосування законопроекту в цілому76.
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Регламент Верховної Ради, ч.2 ст.127; Положення про порядок роботи у ВР з проектами законів, ч.37;
Положення про порядок роботи у ВР з проектами законів, ч.40;
Регламент Верховної Ради, ч.1 ст.126; Положення про порядок роботи у ВР з проектами законів, ч.39;
Регламент Верховної Ради, ч.1-2 ст. 128;

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ. ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОДАВЧОГО ПРОЦЕСУ

Рішення Верховної Ради за результатами розгляду
законопроекту у третьому читанні:
За результатами розгляду законопроекту у третьому читанні Верховна
Рада може прийняти рішення про:
1. прийняття закону в цілому і направлення його на підпис Президенту
України 77. Після прийняття закону в цілому внесення до його тексту
будь-яких змін (за винятком виправлення граматичних чи технічних
помилок) допускається лише за пропозицією Голови Верховної Ради
України78 (див. Порядок усунення неузгодженостей та неточностей прийнятого закону в наступному розділі);
2. перенесення голосування щодо законопроекту в цілому у зв’язку із
прийняттям рішення про перенесення розгляду законопроекту або до
подання Кабінетом Міністрів України проектів актів, прийняття яких
передбачено в законопроекті, що розглядається;
3. схвалення тексту законопроекту в цілому і винесення його на всеукраїнський референдум79. В такому випадку винесення законопроекту на
всеукраїнський референдум та визначення його результатів здійснюються відповідно до положень Конституції України та законів, що
регулюють питання проведення всеукраїнського референдуму80;
4. відхилення законопроекту81, у разі якщо Верховною Радою не прийнято
жодного з передбачених пунктами 1-3 рішень82.

Підготовка законів до направлення на підпис Президенту України
Нормативна база:
Порядок підготовки і направлення законів на підпис Президенту України
регулюється Регламентом ВР (глава 22), Положенням про порядок роботи з
документами у Верховній Раді (ч.3, п.5.2), Положенням про порядок роботи
у Верховній Раді із проектами законів, постанов, інших актів Верховної Ради.
Опрацювання законів після їх прийняття:
Не пізніше як на наступний день після пленарного засідання Верховної
Ради, на якому було прийнято закон, Головним організаційним управлінням
Апарату подається оперативна інформація про результати розгляду питання
на пленарному засіданні, що містить повну назву прийнятого закону та номер
відповідного законопроекту.
77
78
79
80
81
82

Регламент Верховної Ради, п.п.1 ч.1 ст. 129;
Регламент Верховної Ради, ч.3 ст. 128;
Регламент Верховної Ради, п.п.2-3 ч.1 ст. 129;
Регламент Верховної Ради, ч.2 ст. 129;
Регламент Верховної Ради, п.п.4 ч.1 ст. 129;
Регламент Верховної Ради, ч.3 ст. 129;
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На підставі цієї інформації протокольний відділ присвоює прийнятому
Верховною Радою закону номер, заносить його до спеціального журналу та
водночас формує в електронному вигляді картку реєстрації та стану оформлення закону до відповідної бази даних. Нумерація актів Верховної Ради
починається з початку кожного скликання83.
Порядок усунення неточностей та неузгодженостей
прийнятого закону:
У разі виявлення порушень законодавчої процедури, передбаченої Регламентом, наслідком чого може бути скасування результатів голосування,
а також у разі подання на підпис Голові Верховної Ради тексту закону, не
ідентичного тексту законопроекту, прийнятого Верховною Радою, народний
депутат у 2-денний строк може письмово звернутися до Голови Верховної
Ради з обґрунтованою пропозицією про внесення уточнень до прийнятого
закону. У цьому разі Голова Верховної Ради не підписує закон без розгляду
зазначених пропозицій Верховною Радою84.
У разі виявлення у поданому на підпис тексті закону редакційних неточностей або явних неузгодженостей між його положеннями Голова Верховної
Ради може внести на розгляд Верховної Ради пропозиції щодо усунення
таких неточностей чи неузгодженостей.
Питання щодо усунення неузгодженостей чи редакційних неточностей у
прийнятому законі розглядається Верховною Радою без попереднього включення його до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради у день
внесення його Головою Верховної Ради за умови попереднього отримання
народними депутатами документів, необхідних для розгляду питання та прийняття рішення.
До розгляду питання щодо усунення неузгодженостей чи редакційних
неточностей у прийнятому законі, народним депутатам надаються письмові
пропозиції за підписом Голови Верховної Ради, в яких відображається суть
неузгодженостей чи редакційних неточностей прийнятого закону та формулюються уточнення, які мають бути внесені до тексту закону для усунення
цих неточностей чи неузгодженостей.
Під час розгляду пропозицій щодо усунення неузгодженостей чи неточностей головуючий на пленарному засіданні доповідає суть питання.
Загальне обговорення питання не проводиться.
Обговорення та голосування кожної із внесених Головою Верховної Ради
пропозицій відбувається в порядку голосування пропозицій і поправок85:
83
84
85
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Положення про порядок роботи з документами у ВР, п.п.3.3.1;
Регламент Верховної Ради, ч.3 ст.130;
Регламент Верховної Ради, ч.1-5 ст. 131;
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Пропозиції оголошуються головуючим на пленарному засіданні. Якщо їх
текст був наданий народним депутатам і ніхто з них не наполягає на його зачитуванні, головуючий на пленарному засіданні може замість зачитування тексту
називати номери пропозицій, які ставляться на голосування, якщо такий порядок дає можливість народним депутатам однозначно зрозуміти, за що вони
голосують. За будь-яких умов зі стенограми пленарного засідання повинно
бути однозначно зрозуміло, який конкретно текст ставиться на голосування.
У разі, якщо всі поставлені на голосування частини пропозиції прийняті,
а в результаті голосування в цілому пропозиція відхиляється, то пропозиція
вважається відхиленою в цілому86.
Пропозиції, внесені Головою Верховної Ради, не підтримані більшістю
голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради, вважаються відхиленими.
Після завершення розгляду пропозицій Голови Верховної Ради нове голосування щодо прийняття закону в цілому не проводиться.
У разі прийняття Верховною Радою хоча б однієї з пропозицій, внесеної
Головою Верховної Ради, головний комітет за участю юридичного та редакційного підрозділів апарату Верховної Ради протягом 3-х днів готує і подає
на підпис уточнений текст закону.

У разі відхилення Верховною Радою всіх пропозицій Голови
Верховної Ради він зобов’язаний у той же день підписати раніше
поданий йому для підпису текст закону87.
Підготовка закону для підпису Головою Верховної Ради:
Текст закону, прийнятий Верховною Радою, не пізніш як у 10-денний
строк оформляється головним комітетом, візується головою комітету та керівником секретаріату цього комітету чи особами, які виконують їх обов’язки,
керівником юридичного підрозділу та до протокольного відділу для підготовки на підпис Голові Верховної Ради. Якщо текст закону завізований із
зауваженнями, вони разом із текстом закону подаються Голові Верховної
Ради України88.
Разом з законом подаються додатки до нього, завізовані головою відповідного комітету та завідуючим секретаріатом комітету.
Внесення до прийнятих актів чи додатків до них змін, не зафіксованих у
стенограмах засідань Верховної Ради, за винятком виправлення граматичних
чи технічних помилок, не допускається89.
86
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Регламент Верховної Ради, ст.45;
Регламент Верховної Ради, ч.6-9 ст. 131;
Регламент Верховної Ради, ч.1 ст. 130; Положення про порядок роботи у ВР з проектами законів, ч.42;
Положення про порядок роботи з документами у ВР, п.п.3.3.3; Положення про порядок роботи у ВР з проектами законів, 42;
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Акти Верховної Ради на підпис Голові Верховної Ради готує протокольний
відділ.
Протокольний відділ оформляє акти Верховної Ради в порядку їх надходження. У позачерговому порядку акти оформляються тільки за дорученням
керівництва Верховної Ради.
На зворотному боці останнього аркуша їх візують голови відповідних
комітетів Верховної Ради і завідуючі секретаріатами цих комітетів, керівники
Головного юридичного управління та Головного управління документального
забезпечення, завідуючий протокольним відділом, Керівник апарату Верховної Ради90.
Підготовлені на підпис Голові Верховної Ради акти протокольний віділ
передає заступникові Керівника апарату Верховної Ради, який здійснює координацію документального забезпечення, для візування і передачі Керівникові
апарату Верховної Ради91.
Акти Верховної Ради на підпис Голові Верховної Ради подає Керівник
апарату Верховної Ради92.
При оформленні на підпис прийнятих Верховною Радою актів Верховної
Ради їхні реквізити (заголовок, основний текст, підпис) мають відповідати
таким вимогам:
• найменування виду акта друкується великими літерами 16 мм кеглем,
напівжирним шрифтом і розміщується по центру над заголовком;
• заголовок (відповідає на питання “про що?” або в ньому міститься назва
акта) відділяється від попереднього реквізиту трьома міжрядковими інтервалами і друкується по центру з великої літери;
• основний текст відділяється від заголовка трьома-чотирма міжрядковими
інтервалами;
• підпис відділяється від тексту трьома міжрядковими інтервалами і складається із слів “Голова Верховної Ради України”. Ці слова друкуються у два
рядки через один інтервал. Слова “Голова Верховної Ради” друкуються від
лівої границі текстового поля, а слово “України” вирівнюється по центру
відносно цих слів і друкується під ними.
При цьому реквізит підпису має містити ініціали імені і прізвище Голови
Верховної Ради України.
До законів України, які надсилаються на підпис Президенту України,
додається сторінка з текстом, ідентичним тексту на останній сторінці з підпи90 Положення про порядок роботи у ВР з проектами законів, ч.43; Положення про порядок роботи з документами у ВР,
п.п.3.3.4-3.3.5.;
91 Положення про порядок роботи з документами у ВР, п.п.3.3.7.;
92 Положення про порядок роботи у ВР з проектами законів, ч.44; Положення про порядок роботи з документами у ВР,
п.п.3.3.8.;
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сом Голови Верховної Ради, де передбачений підпис Президента України.
Слова “Президент України” друкуються від лівої границі текстового поля
в один рядок93.
Голова Верховної Ради України підписує поданий на підпис закон не
раніше 2-х і не пізніше 5-ти днів з дня його подання.
Підписані Головою Верховної Ради закони протокольний відділ невідкладно фельдзв’язком надсилає до Президента на підпис та вносить інформацію з цього питання до відповідної бази даних94.

Повторний розгляд законів повернених Президентом України
Нормативна база:
Порядок повторного розгляду законів повернених Президентом України до
Верховної Ради регулюється Конституцією України (стаття 94), Регламентом
Верховної Ради (глава 23), Положенням про порядок роботи з документами у
Верховній Раді (ч.3, п.5.2), Положенням про порядок роботи у Верховній Раді
із проектами законів, постанов, інших актів Верховної Ради.
Рішення Президента щодо направленого на підпис закону:
Президент України протягом 15-ти днів після отримання закону підписує
його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднює його або повертає закон
зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної
Ради для повторного розгляду (застосовує право вето).
У разі, якщо Президент протягом встановленого строку не повернув закон
для повторного розгляду, закон вважається схваленим Президентом України
і має бути підписаний та офіційно оприлюднений95.
Наслідки застосування Президентом права вето:
У разі якщо Президент України застосував право вето щодо прийнятого
Верховною Радою закону і у 15-ти денний строк повернув закон до Верховної
Ради зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями, наслідком
цього є скасування результатів голосування за закон у цілому і відкриття
процедури його повторного розгляду у Верховній Раді96.

93 Положення про порядок роботи з документами у ВР, п.п.3.1.2.-3.1.3.;
94 Регламент Верховної Ради, ч.2,4 ст.127;Положення про порядок роботи з документами у ВР, п.п.3.3.10.; Положення про
порядок роботи у ВР з проектами законів, ч.46;
95 Конституція України, ч.1-2 ст.94;
96 Регламент Верховної Ради, ч.1 ст.132;
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Підготовка до розгляду пропозицій Президента
на засіданні Верховної Ради
Якщо Президент повернув для повторного розгляду надісланий йому на
підпис закон, відділ службової кореспонденції реєструє лист з пропозиціями Президента, передає їх разом з оригіналом закону до сектору реєстрації
законопроектів, а копію листа – Керівникові апарату Верховної Ради, та
невідкладно інформує протокольний відділ про надходження документа до
Верховної Ради для занесення інформації до відповідної бази даних97.
Сектор реєстрації законопроектів готує відповідний проект резолюції.
Після розгляду пропозицій Президента України Головою Верховної Ради, а у
разі його відсутності – Першим заступником або заступником Голови Верховної Ради, копії закону і матеріали до нього сектор реєстрації законопроектів
згідно з резолюцією керівництва Верховної Ради надсилає на опрацювання
відповідним комітетам Верховної Ради та структурним підрозділам апарату
Верховної Ради, а оригінали передає до протокольного відділу98.
Пропозиції Президента України до поверненого ним закону розглядаються
у головному комітеті, який здійснював підготовку його остаточної редакції.
Під час розгляду пропозицій Президента України до поверненого ним
закону головний комітет вивчає обґрунтованість кожної окремої пропозиції
та ухвалює висновок щодо доцільності її прийняття чи відхилення.
Інші комітети з власної ініціативи або за зверненням головного комітету
можуть розглянути пропозиції Президента на своїх засіданнях та не пізніш
як у 10-ти денний строк з дня надходження такого звернення надіслати свої
висновки до головного комітету99.
Закон, повернений Президентом України до Верховної Ради для повторного розгляду, після його підготовки у головному комітеті розглядається
позачергово на пленарному засіданні Верховної Ради, не пізніш як через 30
днів після його повернення з пропозиціями Президента, якщо Верховною
Радою не прийнято іншого рішення100.
Закон з пропозиціями Президента подається головним комітетом у вигляді
порівняльної таблиці, яка містить:
1. текст статей прийнятого закону, до яких Президент пропонує внести зміни;
2. текст змін, запропонованих Президентом;
3. рішення головного комітету щодо кожної запропонованої пропозиції і
його коротке обґрунтування;
97 Положення про порядок роботи з документами у ВР, п.п.3.3.11.; Положення про порядок роботи у ВР з проектами
законів, ч.47;
98 Положення про порядок роботи у ВР з проектами законів, ч.47; Положення про порядок роботи з документами у ВР,
п.п.3.3.14.;
99 Регламент Верховної Ради, ч.1-3 ст.133;
100 Регламент Верховної Ради, ч.2 ст.132; Положення про порядок роботи у ВР з проектами законів, ч.47;
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4. остаточний текст відповідних статей, частин або пунктів статей, який
рекомендується головним комітетом для прийняття Верховною Радою.
Якщо пропозиції Президента зводяться до вимоги відхилити прийнятий
закон, порівняльна таблиця не подається.
Висновки, підготовлені за результатами експертизи законопроекту, направляються Голові Верховної Ради, головному комітету та надаються народним
депутатам.
Пропозиції Президента України разом з висновком головного комітету,
порівняльною таблицею та іншими супровідними документами надаються
народним депутатам не пізніш як за 3 дні до розгляду питання на пленарному
засіданні Верховної Ради101.
Порядок розгляду на засіданні Верховної Ради
пропозицій Президента до закону
Розгляд пропозицій Президента починається з доповіді цих пропозицій
посадовою особою, визначеною Президентом. Відсутність цієї посадової
особи не перешкоджає розгляду питання. Після доповіді заслуховується
співдоповідь головного комітету. Доповідач та співдоповідач відповідають
на запитання народних депутатів.
Після закінчення доповіді та співдоповіді головуючий на пленарному засіданні ставить на голосування пропозиції, запропоновані Президентом, у тому
порядку, в якому вони викладені Президентом, або в іншому визначеному
Верховною Радою порядку.
Обговорення окремих пропозицій Президента України до поверненого
ним закону проводиться лише за процедурним рішенням Верховної Ради102.
Якщо текст був наданий народним депутатам і ніхто з них не наполягає
на його зачитуванні, головуючий може замість зачитування тексту називати
номери пропозицій, які ставляться на голосування, якщо такий порядок дає
можливість народним депутатам однозначно зрозуміти, за що вони голосують. За будь-яких умов зі стенограми пленарного засідання повинно бути
однозначно зрозуміло, який конкретно текст ставиться на голосування103.
Порядок голосування пропозицій Президента:
В залежності від пропозицій Президента, голосування відбувається в
такому порядку:

101 Регламент Верховної Ради, ч.4-7 ст.133;
102 Регламент Верховної Ради, ст.134;
103 Регламент Верховної Ради, ст.45;
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1. якщо Президент пропонує відхилити прийнятий закон, то голосування проводиться щодо відхилення закону в цілому. Якщо пропозиція
про відхилення закону в цілому підтримана більшістю голосів народних
депутатів від конституційного складу Верховної Ради (226 голосів), закон
вважається відхиленим;
2. якщо пропозиція Президента про відхилення закону в цілому не підтримана Верховною Радою, то голосування проводиться щодо повторного
прийняття закону в цілому (подолання вето). В такому випадку, закон
вважається прийнятим, якщо він отримав підтримку не менше як 2/3 голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради (300
голосів). В такому випадку, секретаріат головного комітету готує проект
листа до Президента і передає його на підпис Голові Верховної Ради.
Після підписання такий лист разом з оригіналом закону надсилається протокольним відділом до Секретаріату Президента для підпису104;
3. якщо Президент вносить пропозиції до закону, то Верховна Рада може:
• прийняти пропозицію (якщо за неї проголосує не менше 226-ти
депутатів). Після завершення голосування пропозицій Президента
проводиться голосування щодо прийняття закону в цілому. У разі
прийняття всіх пропозицій Президента закон вважається прийнятим
у цілому, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від конституційного складу Верховної Ради (226 голосів);
• відхилити пропозицію (якщо вона не отримала підтримку не менше
226-ти депутатів). В такому випадку, текст статті, до якої вносилася
пропозиція Президента, залишається у попередній редакції. Після
завершення голосування пропозицій Президента проводиться голосування щодо прийняття закону в цілому;
• частково прийняти пропозиції. В такому випадку, за умови голосування за закон не менш як 2/3 голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради (300 голосів), він вважається
знову прийнятим з подоланням вето;
• повністю відхилити пропозиції. В такому випадку Верховна Рада
має прийняти закон в цілому не менш як 2/3 голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради (300 голосів);
• направити не прийнятий після повторного розгляду закон на доопрацювання до головного комітету. В такому випадку, головний комітет
який не пізніш як у 30-ти денний строк після дня розгляду Верховною Радою закону зобов’язаний повторно внести його на розгляд
Верховної Ради. Якщо рішення Верховної Ради про направлення
закону на доопрацювання до головного комітету не прийнято, або
104 Положення про порядок роботи з документами у ВР, п.п.3.3.15.; Регламент Верховної Ради, ст.135;
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якщо після доопрацювання в головному комітеті на пленарному засіданні Верховної Ради при наступному повторному розгляді закон
не отримав необхідної кількості голосів народних депутатів на підтримку, він вважається відхиленим105.
Направлення закону, прийнятого після повторного розгляду,
на підпис Президенту
Прийнятий після повторного розгляду закон із пропозиціями Президента
України оформляється головним комітетом106 (див. “Підготовка закону на підпис Голови Верховної Ради” стор. 23) і подається на підпис Голові Верховної
Ради, який підписує та невідкладно направляє його Президентові України.

Підписання, оприлюднення, опублікування,
набрання чинності законом
Нормативна база:
Порядок опублікування та набрання чинності законом регулюється Конституцією України (стаття 94), Регламентом ВР (глава 24), Рішеням Конституційного Суду у справі за конституційним поданням Президента України щодо
офіційного тлумачення ч.2, 3 ст.84 та ч.2 і 4 ст. 94 Конституції (справа щодо
порядку голосування та повторного розгляду законів Верховною Радою) від
7 липня 1998 року, Положенням про порядок роботи з документами у Верховній Раді (ч.3, п.5.2), Положенням про порядок роботи у Верховній Раді із
проектами законів, постанов, інших актів Верховної Ради.
Підписання та оприлюднення закону:
Президент протягом 15-ти днів після отримання закону підписує його,
беручи до виконання, та офіційно оприлюднює його або повертає зі своїми
вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради для
повторного розгляду.
У разі, якщо Президент протягом встановленого строку не повернув закон
для повторного орзгляду, закон вважається схваленим Президентом і має
бути підписаний і офіційно оприлюднений.
Якщо під час повторного розгляду закон був знову прийнятий Верховною
Радою, не менш як 2/3 від її конституційного складу (300 голосів), Президент
України зобов’язаний його підписати та оприлюднити протягом 10-ти днів.

105 Регламент Верховної Ради, ст.135;
106 Регламент Верховної Ради, ч.1 ст.136;
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У разі, якщо Президент не підписав такий закон, він невідкладно офіційно
оприлюднюється Головою Верховної Ради і опубліковується за його підписом107.
Перебіг 15-денного та 10-денного строку, передбаченого ч.ч. 2-4 ст.94
Конституції, треба обчислювати в календарних днях. Зазначені строки підписання та офіційного оприлюднення Президентом законів починаються з
наступного дня після їх отримання Президентом України. Якщо закінчення
15-денного та 10-денного строку, передбаченого ч.ч. 2-4 ст.94 Конституції,
припадає на вихідний або святковий день, то днем закінчення цього строку є
наступний робочий день.
Встановлена в ч.4 ст. 94 Конституції вимога щодо повторного прийняття
закону Верховною Радою не менш як 2/3 від її конституційного складу
поширюється лише на закони, пропозиції Президента до яких повністю або
частково відхилені. Ця вимога стосується прийняття закону в цілому.
Якщо пропозиції Президента до закону у пропонованій ним редакції враховано повністю, повторного прийняття закону не менш як 2/3 від конституційного складу Верховної Ради не вимагається.
У разі прийняття Верховною Радою закону після повторного розгляду з
урахуванням пропозицій Президента глава держави зобов’язаний підписати
його та офіційно оприлюднити у 10-денний строк108.
Підписані Президентом закони повертаються до Верховної Ради і передаються до протокольного відділу, який через сектор тиражування документів
забезпечує їх тиражування і розсилку копій згідно з покажчиками розсилки,
поданими відповідними комітетами Верховної Ради та підписаними завідуючими секретаріатами комітетів109.
Опублікування законів:
Підписані Президентом України закони та закони, які офіційно оприлюднені Головою Верховної Ради, публікуються в газеті “Голос України” та у
“Відомостях Верховної Ради України”. Публікація законів у цих друкованих
засобах масової інформації вважається офіційною.
У разі виявлення невідповідності опублікованого закону, постанови чи
іншого акта Верховної Ради його оригіналу, не пізніш як через 10 днів з дня
виявлення невідповідності публікується в газеті “Голос України” та в черговому номері “Відомостей Верховної Ради України” уточнений текст закону,
постанови чи іншого акта Верховної Ради110.
107 Конституція України, ч.2-5 ст.94;
108 Рішеня Конституційного Суду у справі за конституційним поданням Президента України щодо офіційного тлумачення
ч.2, 3 ст.84 та ч.2 і 4 ст. 94 Конституції (справа щодо порядку голосування та повторного розгляду законів Верховною
Радою) від 7.07.1998 року;
109 Положення про порядок роботи у ВР з проектами законів, ч.46;
110 Регламент Верховної Ради, ч.1-3 ст.139;
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Набрання чинності законом:
Закон набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його
опублікування111.

Зберігання прийнятих законів
Нормативна база:
Порядок зберігання законів регулюється Регламентом ВР (ч.4 ст.139,
ст.140), положеннями Інструкції з діловодства у Верховній Раді (ч.3), Положенням про порядок роботи у Верховній Раді із проектами законів, постанов,
інших актів Верховної Ради.
Справа закону:
Після набрання чинності законом апарат Верховної Ради разом з секретаріатом відповідного головного комітету веде справу закону, до якої включаються:
1. прийнятий Верховною Радою текст закону;
2. прийнятий Верховною Радою план організаційних, кадрових, матеріально-технічних, фінансових, інформаційних заходів для реалізації
положень прийнятого закону, а також повідомлення, що надійшли до
Верховної Ради, про хід виконання цього плану Кабінетом Міністрів;
3. перелік і тексти прийнятих Президентом, Кабінетом Міністрів, міністерствами, ін. центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів на виконання положень цього закону;
4. повідомлення Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів
України, Міністерства юстиції України, Генеральної прокуратури України, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
їх посадових осіб про дотримання положень закону, а також у разі надходження їх пропозицій щодо підвищення ефективності дії цього закону;
5. документи, відповідні остаточні редакції тексту закону, пов’язані із зміною, втратою чинності закону;
6. рішення та висновки Конституційного Суду України щодо закону,
роз’яснення Верховного Суду України стосовно положень закону, якщо
такі є112;
Формування справ прийнятих Верховною Радою законів здійснює протокольний відділ з таких документів:
111 Конституція України, ч.5 ст.94;
112 Регламент Верховної Ради, ст.140;

147

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ. ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОДАВЧОГО ПРОЦЕСУ

1. оригіналів законів;
2. оригіналів редакційно опрацьованих і завізованих в установленому
порядку текстів прийнятих законів;
3. протоколів пленарних засідань Верховної Ради;
4. протоколів та стенограм засідань Погоджувальної ради депутатських
фракцій;
5. листів інформаційного характеру, що надійшли від органів державної
влади, копії яких передані головам комітетів та головам депутатських
фракцій або до секретаріату коаліції депутатських фракцій у Верховній
Раді для ознайомлення з резолюцією Голови Верховної Ради або Першого заступника чи заступника Голови Верховної Ради відповідно до
розподілу обов’язків113.
Зберігання закону:
Підписаний Президентом України закон, а також підписані Головою
Верховної Ради постанови та інші акти Верховної Ради є оригіналами і
зберігаються в апараті Верховної Ради в установленому порядку. Всі інші
примірники закону, постанови та інших актів Верховної Ради є копіями114.

113 Положення про порядок роботи з документами у ВР, п.п. 3.3.16.;
114 Регламент Верховної Ради, ч.4 ст. 139;
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Розділ 4.

ОСОБЛИВОСТІ ВНЕСЕННЯ
ТА ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНУ ПРО
ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ

Нормативна база
Порядок внесення та прийняття закону про Державний бюджет регулюється Конституцією України (ст.96), Регламентом ВР (Глава 27), положеннями Бюджетного кодексу (Глави 4, 6, 7), Положенням про порядок роботи з
документами у Верховній Раді (ч.3, п.5.2), Положенням про порядок роботи
у Верховній Раді із проектами законів, постанов, інших актів Верховної Ради.
Кабінет Міністрів має виключне право на внесення проекту закону про
Державний бюджет115.

Розробка, подання, схвалення Основних
напрямів бюджетної політики
(далі – Основні напрями):

Міністерство фінансів України спільно з іншими центральними органами
виконавчої влади розробляє проект Основних напрямів на наступний бюджетний період та до 20 березня року, що передує плановому, подає його на
розгляд до Кабінету Міністрів України116.
Національний банк України до 15 березня року, що передує плановому,
подає до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України прогнозні
монетарні показники на наступний рік та до 1 квітня року, що передує плановому, – проект кошторису доходів та витрат Національного банку України
на наступний рік, які використовуються для складання проекту закону про
Державний бюджет України117.
Основні напрями окреслюють пріоритети бюджетної політики держави
115 Регламент Верховної Ради, ч.2 ст. 89;
116 Бюджетний кодекс України, № 2456-VI від 08.07.2010 (далі – Бюджетний Кодекс), ч.1 ст.33;
117 Бюджетний кодекс, ч.2 ст. 33;
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на наступний бюджетний період. Основні напрями є орієнтиром для Уряду
України під час розробки проекту закону про Державний бюджет і для Верховної Ради під час розгляду бюджету і законів, що впливають на доходи і
видатки Державного бюджету.
Кабінет Міністрів України не пізніше 1 квітня року, що передує плановому, розглядає та схвалює проект Основних напрямів бюджетної політики
на наступний бюджетний період і у триденний строк подає до Верховної
Ради України, яка його розглядає за спеціальною процедурою, визначеною
Регламентом Верховної Ради України118.
Проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період ґрунтується на прогнозних і програмних документах економічного та соціального розвитку і містить положення щодо:
1. основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України (із зазначенням показників номінального і реального обсягу
валового внутрішнього продукту, індексів споживчих цін та цін виробників, офіційного обмінного курсу гривні у середньому за рік та на кінець
року, рівня безробіття);
2. основних завдань бюджетної політики, зокрема граничного обсягу
дефіциту (профіциту) державного бюджету, частки прогнозного річного
обсягу валового внутрішнього продукту, що перерозподіляється через
зведений бюджет України, граничного обсягу державного боргу, встановлення розміру мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму та
рівня його забезпечення;
3. пріоритетних завдань податкової політики;
4. реалізації пріоритетних державних (цільових) програм;
5. взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами, включаючи обґрунтування питомої ваги місцевих бюджетів у зведеному бюджеті
України;
6. інших питань, необхідних для складання проекту закону про Державний
бюджет України119.
Зокрема, до таких питань можна віднести:
• обґрунтування і розрахунки коефіцієнта вирівнювання для місцевих
бюджетів;
• питомої ваги капітальних вкладень у видатках Державного бюджету та
пріоритетних напрямів їх використання;
• взаємовідносини Державного бюджету з місцевими бюджетами в наступному бюджетному періоді;
118
119

Бюджетний кодекс, ч.3 ст. 33;
Бюджетний кодекс, ч.4 ст. 33;
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• зміни до законодавства, прийняття яких є необхідним для реалізації
бюджетної політики держави;
• перелік головних розпорядників коштів Державного бюджету;
• захищені статті видатків бюджету;
• обґрунтування необхідності поділу бюджету на загальний та спеціальний
фонди;
Подання Основних напрямів на розгляд Верховної Ради:
Проект Основних напрямів Кабінет Міністрів подає до Верховної Ради
не пізніше ніж за 4 робочих дні до початку розгляду питання Верховною
Радою120.
Розгляд Основних напрямів у Верховній Раді:
Народні депутати, комітети розробляють свої пропозиції щодо Основних
напрямів бюджетної політики і надсилають їх до Комітету з питань бюджету,
не пізніше ніж за 3 дні до розгляду питання щодо Основних напрямів Верховною Радою.
Комітет з питань бюджету узагальнює пропозиції, що надійшли, і готує
проект постанови Верховної Ради про схвалення або взяття до відома Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період121.
Прийняття рішення Верховною Радою щодо Основних напрямів
бюджетної політики:
Верховна Рада приймає постанову про схвалення або взяття до відома
Основних напрямів на наступний бюджетний період не пізніше 1 червня
року, що передує плановому, або першого наступного за цією датою дня пленарних засідань Верховної Ради122.

Розробка проекту закону про Державний бюджет України
Законом про Державний бюджет України визначаються:
1. загальна сума доходів, видатків та кредитування державного бюджету
(з розподілом на загальний та спеціальний фонди);
2. граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) державного бюджету у
відповідному бюджетному періоді і державного боргу на кінець відповідного бюджетного періоду, граничний обсяг надання державних гарантій,
120 Регламент Верховної Ради, ч.1 ст. 152;
121 Регламент Верховної Ради, ч. 2-3 ст.152;
122 Регламент Верховної Ради, ч.4 ст. 152;
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а також повноваження щодо цих гарантій відповідно до ст. 17 Бюджетного
кодексу;
3. доходи державного бюджету за бюджетною класифікацією(у додатку до
закону);
4. фінансування державного бюджету за бюджетною класифікацією
(у додатку до закону);
5. бюджетні призначення головним розпорядникам коштів державного бюджету за бюджетною класифікацією з обов’язковим виділенням видатків
споживання (з них видатків на оплату праці, оплату комунальних послуг
і енергоносіїв) та видатків розвитку, включаючи розподіл видатків на
централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями
(у додатках до закону);
6. бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів (у додатках до закону);
7. розмір оборотного залишку коштів державного бюджету;розмір
мінімальної заробітної плати на відповідний бюджетний період;
8. розмір прожиткового мінімуму на відповідний бюджетний період у розрахунку на місяць на одну особу, а також окремо для основних соціальних
і демографічних груп населення та рівень забезпечення прожиткового
мінімуму на відповідний бюджетний період;
9. перелік кредитів (позик), що залучаються державою від іноземних держав,
банків і міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних
програм (проектів), із зазначенням кредиторів, загальних обсягів кредитів
(позик) та обсягів їх залучення у відповідному бюджетному періоді в
розрізі бюджетних програм (у додатку до закону);
10. додаткові положення, що регламентують процес виконання бюджету.
У законі про Державний бюджет України видатки та кредитування
за головними розпорядниками коштів державного бюджету мають бути
деталізовані за програмною класифікацією видатків та кредитування державного бюджету, за групами функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету та окремими категоріями економічної класифікації видатків
бюджету і класифікації кредитування бюджету123.
Кабінет Міністрів України розробляє проект закону про Державний бюджет України.
Міністерство фінансів України відповідає за складання проекту закону про
бюджет України, визначає основні організаційно-методичні засади бюджетного планування, які використовуються для підготовки бюджетних запитів і
розроблення проекту Державного бюджету України та прогнозу Державного
бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди124.
123
124
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Бюджетний кодекс, ст. 40;
Бюджетний кодекс, ч.1, 2 ст. 32;
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Міністерство фінансів України подає Кабінету Міністрів України для розгляду проект закону про Державний бюджет України та вносить пропозиції
щодо термінів і порядку розгляду цього проекту в Кабінеті Міністрів
України125.
Проект закону про Державний бюджет України на наступний рік має бути
розроблений з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України та Основних
напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період.
Проект закону про Державний бюджет України на наступний рік не може
містити положень про зупинення дії чи внесення змін до законів126.

Подання проекту закону про Державний бюджет на розгляд
Верховної Ради
Кабінет Міністрів України приймає постанову про схвалення проекту
закону про Державний бюджет України та подає його разом з відповідними
матеріалами Верховній Раді України та Президенту України не пізніше 15
вересня року, що передує плановому127.
Разом з проектом закону подається доповідь про хід виконання Державного бюджету України поточного року128.
Поданий Кабінетом Міністрів України проект закону про Державний бюджет України на наступний рік надається народним депутатам для ознайомлення не пізніше ніж за чотири дні до його представлення у Верховній Раді129.
Разом з проектом закону про Державний бюджет, схваленим Кабінетом
Міністрів, подаються:
1. пояснювальна записка, яка повинна містити:
• інформацію про економічне становище держави та основні прогнозні
макропоказники економічного і соціального розвитку України на
наступний бюджетний період, покладені в основу проекту Державного
бюджету;
• оцінку надходжень бюджету, що пропонуються для забезпечення фінансовими ресурсами витрат бюджету;

125
126
127
128
129

Бюджетний кодекс, ч.1 ст. 37;
Регламент, ч. 3, 4 ст. 153;
Бюджетний кодекс, ч. 3 ст. 37;
Регламент, ч. 2 ст. 153;
Регламент, ч. 5 ст. 153;
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•
•

•
•
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• пояснення до основних положень проекту Державного бюджету та проекту закону про Державний бюджет України, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків та кредитування за бюджетною класифікацією
(функціональною, відомчою і програмною класифікацією видатків та
кредитування бюджету, економічною класифікацією видатків бюджету).
Пояснення включають бюджетні показники за попередній, поточний,
наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків та кредитування бюджету;
• інформацію щодо врахування положень Основних напрямів бюджетної
політики та пропозицій Верховної Ради до них;
• аналітичні дані, розрахунки з обґрунтуваннями особливостей міжбюджетних взаємовідносин, а саме:
-	 детальні розрахунки прогнозного загального обсягу доходів та
видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами, за видами
доходів та за функціями;
-	 базові показники та результати обрахунку індексів відносної податкоспроможності в розрізі місцевих бюджетів;
-	 детальний розрахунок розміру фінансового нормативу бюджетної
забезпеченості по функціях та видах місцевих бюджетів;
-	 детальний розрахунок коригуючих коефіцієнтів та коефіцієнту
вирівнювання;
-	 розрахунки обсягів субвенцій з державного бюджету місцевим
бюджетам за видами пільг і допомог та детальними фінансовими та
кількісними показниками;
інформацію щодо обсягів державного боргу, в тому числі за типом боргового зобов’язання, графіка його погашення, обсягів та умов державних
запозичень;
інформацію про мету, завдання та очікувані результати, яких кожний головний розпорядник коштів державного бюджету передбачає досягти при
виконанні бюджетних програм, за формою, визначеною Міністерством
фінансів України;
обґрунтування розрахунку вартісної величини прожиткового мінімуму на
відповідний бюджетний період у розрахунку на місяць на одну особу, а
також окремо для основних соціальних і демографічних груп населення;
розрахунки обсягу компенсації за рахунок коштів державного бюджету
втрат суб’єктів господарювання внаслідок прийняття Кабінетом Міністрів
України, іншими центральними органами виконавчої влади рішень щодо
регулювання цін і тарифів на окремі види продукції, товарів і послуг;
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прогнозні показники зведеного бюджету України (включаючи оцінку
Державного бюджету України та місцевих бюджетів) відповідно до
бюджетної класифікації, а також зведений баланс фінансових ресурсів
України;
3. перелік пільг з податків і зборів (обов’язкових платежів) із розрахунком
втрат доходів бюджету від їх надання;
4. переліки та обсяги коштів за державними цільовими програмами,
які включено головними розпорядниками коштів державного бюджету
до бюджетних програм, передбачених у проекті закону про Державний
бюджет України;
5. зведення та структура державних боргових і гарантійних зобов’язань
на поточний і наступні бюджетні періоди до повного погашення таких
зобов’язань, включаючи обсяг видатків на обслуговування державного
боргу;
6. план державних запозичень на наступний бюджетний період, а також
перелік інвестиційних програм (проектів), під які можуть надаватися
державні гарантії у наступному бюджетному періоді. План державних
запозичень на наступний бюджетний період має включати перелік кредитів (позик) із зазначенням кредиторів, видів, мети, назви валюти, строку
і відсоткової ставки державних запозичень, а також стану укладання
кредитних договорів;
7. прогноз Державного бюджету України на наступні за плановим два
бюджетні періоди, підготовлений відповідно до ст. 21 Бюджетного
кодексу;
8. доповідь про хід виконання Державного бюджету України у поточному
бюджетному періоді;
9. пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту
Державного бюджету України на підставі бюджетних запитів за формою,
визначеною Міністерством фінансів України (подаються до Комітету
Верховної Ради України з питань бюджету);
10. протокол про результати консультацій Кабінету Міністрів України із
всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування;
11. інформація щодо врахування пропозицій Ради національної безпеки
і оборони України до проекту закону про Державний бюджет України
по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони
України (з вмотивованим обґрунтуванням);
12. інформація щодо залучення довгострокових (більше одного року)
кредитів (позик), надання гарантій, набуття прав поручителя за такими
зобов’язаннями державними підприємствами, у тому числі господарськими товариствами, у статутному фонді яких державі належить 50 та
більше відсотків акцій (часток, паїв);
2.
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13. інші матеріали, обсяг і форму яких визначає Кабінет Міністрів
України130.

Представлення проекту закону про Державний бюджет
у Верховній Раді
Не пізніше ніж через 5 днів після подання Кабінетом Міністрів проекту
закону про Державний бюджет до Верховної Ради Міністр фінансів України
представляє його на пленарному засіданні Верховної Ради.
Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету доповідає про відповідність проекту закону про Державний бюджет вимогам Бюджетного кодексу,
положенням Основних напрямів бюджетної політики131.
Представлення проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік проводиться за процедурою повного обговорення132.
Процедура повного обговорення питань на пленарному засіданні включає:
1. доповідь Міністра фінансів, запитання доповідачу і відповіді на них;
2. співдоповідь визначеного головним комітетом співдоповідача, запитання
співдоповідачу і відповіді на них;
3. виступи народних депутатів – членів головного комітету з оголошенням та
обґрунтуванням окремої думки, якщо вона не була надана народним депутатам разом з висновком відповідного комітету чи тимчасової спеціальної
комісії;
4. виступи по-одному представнику від кожного комітету;
5. виступи представників депутатських фракцій, народних депутатів;
6. оголошення головуючим на пленарному засіданні про припинення обговорення та повідомлення про кількість промовців, які виступили і які
записались на виступ;
7. заключне слово доповідача і співдоповідача (співдоповідачів);
8. уточнення та оголошення головуючим на пленарному засіданні пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитись на
голосування133.

130
131
132
133

Бюджетний кодекс, ч. 1 ст. 38;
Бюджетний кодекс України, ч.1 ст. 39; Регламент Верховної Ради, ч.1-2 ст.154;
Регламент Верховної Ради, ч.3 ст.154;
Регламент Верховної Ради, ст. 30;

156

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ. ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОДАВЧОГО ПРОЦЕСУ

Рішення Верховної Ради за результатами представлення
проекту закону про Державний бюджет
За результатами обговорення проекту закону про Державний бюджет Верховна Рада може прийняти вмотивоване рішення про:
1. Схвалення і прийняття до розгляду проекту закону про Державний
бюджет;
2. Відхилення проекту Державного бюджету у разі:
• невідповідності положенням Бюджетного кодексу;
• невідповідність положенням Основних напрямків бюджетної політики;
• внесення проекту закону про Державний бюджет України на наступний
рік без подання всіх документів, передбачених Бюджетним кодексом
України;
У разі відхилення проекту закону про Державний бюджет Кабінет Міністрів зобов’язаний у 7-ми денний строк з дня набрання чинності рішенням
про відхилення подати проект закону про Державний бюджет на повторне
представлення з урахуванням пропозицій Верховної Ради або обґрунтуванням їх відхилення. Міністр фінансів повторно представляє проект закону
про Державний бюджет не пізніше 3 днів після його повторного подання до
Верховної Ради134.

Процедура розгляду проекту закону про Державний
бюджет на наступний рік
Проект закону про Державний бюджет України на наступний рік
розглядається за процедурою трьох з урахуванням особливостей, передбачених главою 27 Регламенту Верховної Ради.
У разі порушення Кабінетом Міністрів України строків подання до Верховної Ради проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік,
а також порушення строків подання його на друге читання строки розгляду
Верховною Радою проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік обчислюються з дня його фактичного подання Кабінетом Міністрів
України.
У разі відставки Кабінету Міністрів України до подання до Верховної
Ради проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік або
після відхилення Верховною Радою поданого проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік відлік строків розгляду Верховною
134 Бюджетний кодекс України, ч.2-3 ст. 39; Регламент, ч. 4, 5 ст. 154;
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Радою проект закону про Державний бюджет України на наступний рік
припиняється і відновлюється після подання до Верховної Ради проекту
закону про Державний бюджет України на наступний рік новосформованим
Кабінетом Міністрів135.

Підготовка Верховною Радою проекту закону
про Державний бюджет до першого читання
Народні депутати, комітети формують свої пропозиції до проекту закону
про Державний бюджет і не пізніше 1 жовтня року, який передує плановому,
передають їх до Комітету Верховної Ради з питань бюджету.
Вимоги до оформлення пропозицій до проекту закону
про Державний бюджет:
1. пропозиції мають узгоджуватися з Основними напрямами бюджетної політики на наступний бюджетний період;
2. пропозиції щодо збільшення витрат та/або зменшення надходжень державного бюджету мають визначати джерела їх покриття,
включаючи види та обсяги витрат, що підлягають скороченню. Такі
пропозиції та пропозиції до текстових статей проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік не можуть призводити до
збільшення державного і державних гарантій порівняно з їх граичним
обсягом, передбаченим у поданому Кабінетом Міністрів України проекті
закону про Державний бюджет України на наступний рік;
3. пропозиції щодо зміни прогнозу доходів та фінансування бюджету можуть
вноситися у разіякщо виявлено неточності в його розрахунку комітетом,
до предмета відання якого належать питання бюджету, та/або центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної
фінансової політики136.
Пропозиції, направлені до комітету з питань бюджету після 1 жовтня року,
що передує плановому, та/або з порушенням встановлених вимог, не розглядаються137.
Рахункова палата за дорученням Верховної Ради проводить експертизу
проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік і до
1 жовтня року, що передує плановому, подає свої висновки Верховній Раді138.

135
136
137
138

Регламент Верховної Ради, ч. 1-3 ст. 155;
Регламент Верховної Ради, ч. 1 ст. 156;
Регламент Верховної Ради, ч.2 ст.156;
Регламент Верховної Ради, ч.3 ст.156;
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Комітет з питань бюджету не пізніше 15 жовтня року, що передує плановому, розглядає пропозиції до проекту закону про Державний бюджет України
на наступний рік, висновки Рахункової палати і готує висновки та пропозиції
до нього (які викладаються у вигляді проекту постанови Верховної Ради),
а також таблицю пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи139:
Таблиця має містити:
• текст законопроекту, прийнятого за основу;
• усі внесені та не відкликані пропозиції (можливо, із стислим обґрунтуванням), поправки, що мають суцільну нумерацію і розміщуються на
рівні з відповідними статтями законопроекту, із зазначенням ініціаторів
їх внесення – суб’єктів права законодавчої ініціативи;
• висновок головного комітету щодо внесених пропозицій, поправок140.
Показники, що містяться у висновках та пропозиціях до проекту закону
про Державний бюджет України на наступний рік, мають бути збалансованими141.
Проект постанови Верховної Ради щодо висновків та пропозицій до
проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік, а також
таблиця пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи надаються
народним депутатам не пізніше ніж за два дні до розгляду Верховною Радою
проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у першому
читанні142.

Розгляд проекту закону про Державний бюджет у першому читанні
Верховна Рада розглядає проект закону про Державний бюджет України
на наступний рік у першому читанні не пізніше 20 жовтня року, що передує
плановому.
У разі, якщо бюджетний період не співпадає з календарним роком, строки
розгляду встановлюються за процедурним рішенням Верховної Ради.
Перше читання проекту закону про Державний бюджет України починається з доповіді Голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету щодо
висновків та пропозицій до проекту закону та результатів його розгляду.
В обговоренні цього питання слово для виступу надається:
• представникам комітетів Верховної Ради за письмовими заявами,
• представникам депутатських фракцій (депутатських груп),
139
140
141
142

Регламент Верховної Ради, ч.4 ст.156;
Регламент Верховної Ради, п.п.1-3 ч.1 ст.118;
Регламент Верховної Ради, ч.4 ст.156;
Регламент Верховної Ради, ч.5 ст.156;
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• народним депутатам,
• представникам Кабінету Міністрів,
• представникам Рахункової палати143.
Розгляд проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік
у першому читанні проводиться за процедурою повного обговорення144.
Процедура повного обговорення питань на пленарному засіданні включає:
1. доповідь Голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету, запитання
доповідачу і відповіді на них;
2. співдоповідь визначеного головним комітетом співдоповідача, запитання
співдоповідачу і відповіді на них;
3. виступи народних депутатів – членів головного комітету з оголошенням та
обґрунтуванням окремої думки, якщо вона не була надана народним депутатам разом з висновком відповідного комітету чи тимчасової спеціальної
комісії;
4. виступи по-одному представнику від кожного комітету;
5. виступи представників депутатських фракцій, народних депутатів;
6. оголошення головуючим на пленарному засіданні про припинення обговорення та повідомлення про кількість промовців, які виступили і які
записались на виступ;
7. заключне слово доповідача і співдоповідача (співдоповідачів);
8. уточнення та оголошення головуючим на пленарному засіданні пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитись на
голосування145.
Після завершення обговорення ставиться на голосування за основу підготовлений комітетом, до предмета відання якого належать питання бюджету,
проект постанови Верховної Ради щодо висновків та пропозицій до проекту
закону про Державний бюджет України на наступний рік.
Після прийняття за основу проекту постанови Верховної Ради щодо
висновків та пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України
на наступний рік ставляться на голосування ті включені до таблиці пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи пропозиції до проекту закону
про Державний бюджет України, на розгляді та голосуванні яких наполягає
народний депутат.
Якщо Верховною Радою не прийнято рішення на підтримку проекту
постанови Верховної Ради щодо висновків та пропозицій до проекту
закону про Державний бюджет України на наступний рік за основу, проводиться постатейне голосування таких висновків та пропозицій, а також тих
143 Регламент Верховної Ради, ч.1,2,3,5 ст.157;
144 Регламент Верховної Ради, ч.4 ст.157;
145 Регламент Верховної Ради, ст. 30;

160

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ. ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОДАВЧОГО ПРОЦЕСУ

в ключених до таблиці пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи
пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України, на розгляді
та голосуванні яких наполягає народний депутат.
У разі якщо під час голосування були підтримані пропозиції, які призвели до змін висновків та пропозицій до проекту закону про Державний
бюджет України на наступний рік, підготовлених комітетом, до предмета
відання якого належать питання бюджету, Верховна Рада може перенести на
визначений строк (але не більш як на два дні) голосування в цілому проекту
постанови Верховної Ради щодо висновків та пропозицій до проекту закону
про Державний бюджет України на наступний рік.
Проект закону про Державний бюджет України на наступний рік
вважається прийнятим у першому читанні, якщо на підтримку під час голосування в цілому проекту постанови Верховної Ради щодо висновків та
пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України на наступний
рік проголосувала більшість народних депутатів від конституційного складу
Верховної Ради. Схвалені Верховною Радою висновки та пропозиції до проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік набувають
статусу Бюджетних висновків Верховної Ради.
Якщо на підтримку під час голосування в цілому проекту постанови
Верховної Ради щодо висновків та пропозицій до проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік не отримано необхідної кількості
голосів народних депутатів, Верховна Рада може прийняти рішення про
направлення цього проекту постанови до комітету, до предмета відання якого
належать питання бюджету, для підготовки до повторного розгляду Верховною Радою з урахуванням зауважень, висловлених під час розгляду цього
питання на пленарному засіданні Верховної Ради (з визначенням строків
такої підготовки)146.

Підготовка проекту закону про Державний бюджет на друге читання
Після прийняття проекту закону про Державний бюджет України на
наступний рік у першому читанні Кабінет Міністрів України за участю уповноважених представників комітету Верховної Ради з питань бюджету готує та
у 14-денний строк, але не пізніше 3 листопада року, що передує плановому,
подає до Верховної Ради проект закону про Державний бюджет України на
наступний рік, підготовлений відповідно до Бюджетних висновків Верховної
Ради, і порівняльну таблицю щодо їх урахування з вмотивованими поясненнями стосовно неврахованих положень Бюджетних висновків Верховної
Ради.
146 Регламент Верховної Ради, ч.6-11 ст.157;
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Поданий Кабінетом Міністрів України проект закону про Державний
бюджет України на наступний рік, підготовлений відповідно до Бюджетних
висновків Верховної Ради, і порівняльна таблиця щодо їх урахування надаються народним депутатам не пізніш як за десять днів до розгляду питання
на пленарному засіданні Верховної Ради.
Комітет з питань бюджету, після подання Кабінетом Міністрів України
проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік,
підготовленого до другого читання, готує висновок щодо врахування у цьому
законопроекті Бюджетних висновків Верховної Ради. При цьому пропозиції
народних депутатів, комітетів до проекту закону про Державний бюджет
України, підготовленого до другого читання, не розглядаються147.

Розгляд проекту закону про Державний бюджет у другому читанні
Друге читання проекту закону про Державний бюджет передбачає прийняття:
• граничного обсягу річного дефіциту (профіциту) державного бюджету;
• граничного обсягу державного боргу;
• граничного обсягу надання державних гарантій;
• загальної суми доходів, видатків та кредитування державного бюджету;
• розміру мінімальної заробітної плати на відповідний бюджетний період;
• розміру прожиткового мінімуму на відповідний бюджетний період у розрахунку на місяць на одну особу, а також окремо для основних соціальних
і демографічних груп населення та рівень забезпечення прожиткового
мінімуму на відповідний бюджетний період;
• бюджетних призначень міжбюджетних трансфертів та інші положення,
необхідні для формування місцевих бюджетів148.
Друге читання розпочинається з доповіді члена Кабінету Міністрів України, відповідального за формування державної бюджетної політики, щодо
доопрацьованого з урахуванням Бюджетних висновків Верховної Ради цього
законопроекту. Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету доповідає
висновок Комітету з питань бюджету щодо врахування Кабінетом Міністрів
Бюджетних висновків Верховної Ради при підготовці проекту закону про
Державний бюджет до другого читання149.
Після доповідей члена Кабінету Міністрів України, відповідального за
формування державної бюджетної політики, та голови комітету, до предмета
147 Регламент Верховної Ради, ч.1-3 ст.158;
148 Регламент Верховної Ради, ч.4 ст.158;
149 Регламент Верховної Ради, ч.5-6 ст.158;
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відання якого належать питання бюджету, проводиться обговорення в такому
порядку150:
1. доповідь народного депутата – ініціатора внесення пропозиції або іншого
суб’єкта права законодавчої ініціативи чи його представника, запитання
доповідачу і відповіді на них;
2. співдоповідь визначеного головним комітетом чи тимчасовою спеціальною комісією співдоповідача, запитання співдоповідачу і відповіді на
них;
3. виступи народних депутатів – членів головного комітету чи тимчасової
спеціальної комісії з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки,
якщо вона не була надана народним депутатам разом з висновком відповідного комітету чи тимчасової спеціальної комісії;
4. виступи по одному представнику від кожного комітету, тимчасової
спеціальної комісії, до яких, крім головного комітету, направлявся проект закону чи іншого акта Верховної Ради, у разі якщо висновки цих
комітетів чи тимчасових спеціальних комісій не були надані народним
депутатам;
5. виступи представників депутатських фракцій (депутатських груп),
народних депутатів;
6. оголошення головуючим на пленарному засіданні про припинення обговорення та повідомлення про кількість промовців, які виступили і які
записалися на виступ;
7. заключне слово доповідача і співдоповідача (співдоповідачів);
8. уточнення та оголошення головуючим на пленарному засіданні пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на
голосування151.
Після обговорення Верховна Рада проводить голосування щодо прийняття у другому читанні проекту закону про Державний бюджет України
на наступний рік з урахуванням висновку комітету з питань бюджету щодо
врахування у цьому законопроекті Бюджетних висновків Верховної Ради. У
разі прийняття проекту закону про Державний бюджет України на наступний
рік у другому читанні проводиться голосування про прийняття цього законопроекту в цілому.
Якщо Верховною Радою не прийнято рішення про прийняття проекту
закону про Державний бюджет України на наступний рік у другому читанні,
проводиться розгляд і голосування статей, на розгляді і голосуванні яких
наполягають народні депутати.

150 Регламент Верховної Ради, ч.7 ст.158;
151 Регламент Верховної Ради, ст.30;
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У разі якщо під час голосування статей показники проекту бюджету залишаються збалансованими, ставиться на голосування пропозиція щодо прийняття проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у
другому читанні та в цілому.
У разі якщо під час голосування статей показники проекту бюджету стали
розбалансованими, Верховна Рада відкладає на визначений строк (але не
більш як на 2 дні) голосування щодо прийняття проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у другому читанні для забезпечення
збалансованості показників проекту бюджету комітетом з питань бюджету.
Якщо не прийнято рішення про прийняття проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у другому читанні, Верховна Рада
може прийняти рішення про направлення цього законопроекту до Кабінету
Міністрів України для підготовки на повторне друге читання (з визначенням
строків та критеріїв такої підготовки).
Якщо під час прийняття проекту закону про Державний бюджет України
на наступний рік у другому читанні в тексті цього законопроекту виникають
суперечності і помилки, які виключають можливість застосування його норм
після остаточного прийняття та набрання чинності, розгляд відповідних статей законопроекту переноситься на третє читання152.
Розгляд у другому читанні проекту закону про Державний бюджет на
наступний рік завершується не пізніше 20 листопада року, що передує плановому153.

Підготовка проекту закону про Державний бюджет на третє читання
Після прийняття проекту закону про Державний бюджет України на
наступний рік у другому читанні Комітет з питань бюджету не пізніше
25 листопада року, що передує плановому, готує його до третього читання.
Комітет з питань бюджету готує пропозиції щодо усунення суперечностей
і помилок у тексті статей проекту закону про Державний бюджет України на
наступний рік, розгляд яких перенесено на третє читання, та подає порівняльну таблицю таких статей і остаточну редакцію законопроекту. Після
прийняття проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік
у другому читанні пропозиції народних депутатів, комітетів до нього не розглядаються154.

152 Регламент Верховної Ради, ч.8-13 ст.158;
153 Регламент Верховної Ради, ч.4 ст.158;
154 Регламент Верховної Ради, ч.ч.1-2 ст.159;
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Розгляд проекту закону про Державний бюджет у третьому читанні
Третє читання проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік починається з доповіді голови комітету з питань бюджету та співдоповіді члена Кабінету Міністрів України, відповідального за формування
державної бюджетної політики, про пропозиції щодо усунення суперечностей
і помилок у тексті статей проекту закону про Державний бюджет України на
наступний рік.
Після доповіді та співдоповіді проводиться голосування пропозицій
комітету Верховної Ради з питань бюджету щодо усунення суперечностей і
помилок у тексті статей проекту закону про Державний бюджет України на
наступний рік та прийняття проекту закону в цілому.
У разі неприйняття проекту закону про Державний бюджет України
на наступний рік у цілому цей законопроект за рішенням Верховної Ради
направляється на повторне третє читання з визначенням строків його наступного розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради.
Закон про Державний бюджет України приймається Верховною Радою
України до 1 грудня року, що передує плановому155.
Протягом трьох днів з дня прийняття Верховною Радою України закону
про Державний бюджет України Кабінет Міністрів України подає Президенту
України обґрунтування і розрахунки щодо бюджетних показників такого
закону, змінених порівняно з проектом закону про Державний бюджет України, поданим Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України на
розгляд у першому читанні.
Якщо Президент України повернув до Верховної Ради України для повторного розгляду закон про Державний бюджет України із вмотивованими і
сформульованими пропозиціями, які передбачають зміни бюджетних показників, Кабінет Міністрів України у тижневий строк подає Верховній Раді
України зміни до показників, зазначених у текстових статтях такого закону, та
оновлені додатки до нього відповідно до пропозицій Президента України156.

155 Регламент Верховної Ради, ч.ч.3-6 ст.159;
156 Бюджетний кодекс, ч.ч.2-3 ст.39;

165

Розділ 5.

ПРОЦЕДУРА ВНЕСЕННЯ
ТА ПРИЙНЯТТЯ ЗМІН ДО
КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
Нормативна база
Порядок діяльності Верховної Ради щодо внесення змін до Конституції
України визначається Конституцією України, главою 26 Регламенту. До
переліку законів, які використовуються при роботі над внесенням змін до
Основного Закону, слід також додати Закон “Про статус народного депутата України і Закони про “Про Конституційний Суд України” та “Про
всеукраїнський референдум”.
Крім того, деякі положення, що стосуються діяльності парламенту при
виконанні зазначеної процедури, визначаються у відповідності до Рішень
Конституційного Суду України № 8-рп/98 від 09.06.98 і № 15-рп/2000 від
14.12.2000, а також низки інших Рішень Конституційного Суду.
Конституція України, прийнята 28 червня 1996 року Верховною Радою
України, не дає чіткої відповіді, яким чином може бути прийнято цілковито
новий текст Конституції. Що стосується Верховної Ради України, то в ч.1
ст.85 мова йде лише про надання парламенту законодавчої функції стосовно
внесення змін до чинної Конституції.
Конституційний Суд у своєму рішенні № 3-зп від 11.07.1997 (справа щодо
конституційності тлумачення Верховною Радою України статті 98 Конституції України). згадуючи в установчій частині рішення про виключне право
народу визначати та змінювати конституційний лад у державі, відповідно
до вимог статті 5 Основного Закону, стверджує, що прийняття Конституції
в 1996 році “було безпосереднім актом реалізації суверенітету народу, який
тільки одноразово уповноважив Верховну Раду на її прийняття”. Проте
детального роз’яснення поняття “конституційний лад” і його деталізації у
вказаному рішенні не було.
Наступний крок у напрямку розкриття послідовності дій при здійсненні
процедури прийняття нового тексту Конституції України і взагалі принципової можливості такого розвитку подій був виконаний Конституційним Судом
у його Рішенні № 3-рп /2000 від 27 березня 2000 року. Розгляд у суді було
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викликано появою Указу Президента України № 65/2000 “Про проголошення
всеукраїнського референдуму за народною ініціативою”.
Судом було об’єднано у спільне провадження ідентичні подання двох груп
народних депутатів України стосовно конституційності шести питань, що
виносилися на розсуд народу на цьому референдумі. Зокрема, шостим пропонувалося таке питання: “Чи згодні Ви з тим, що Конституція України має
прийматися всеукраїнським референдумом?”.
Відповідь Суду мала достатньо контраверсійний характер, бо визнання
невідповідності такого питання Конституції, а саме так вирішив з цього
приводу Суд, до певної міри дисонує з вищезгаданою нормою статті 5 Конституції України про виключне право народу визначати конституційний лад
у державі. Проте подальші пояснення дають можливість зрозуміти логіку
суддів. Затверджуючи такий вердикт, Конституційний Суд виходив з того,що
це питання, винесене на референдум без якогось попереднього з’ясування
ставлення народу до необхідності прийняття нового тексту Конституції, може
призвести до негативних наслідків. Зокрема, це може викликати сумніви у
легітимності Основного Закону держави. А це, у свою чергу, матиме наслідком послаблення встановлених Конституцією “основ конституційного ладу
в Україні, прав і свобод людини і громадянина”.
Тим не менше, повної ясності в цьому питанні у результаті цього Рішення
немає. В першу чергу, це стосується фундаментального питання стосовно
того, чи відповідатиме чинній Конституції України запропонована процедура
прийняття Основного Закону? А виглядає вона у рамках вищенаведеного
Рішення так: спершу на дорадчому всенародному опитуванні встановлюється
необхідність прийняття нового тексту Конституції, а після цього на всенародному референдумі, що має імперативний (зобов’язуючий) характер, нова
Конституція приймається.
У своєму Рішенні № 6-рп/2005 від 5 жовтня 2005 р., в якому йшлося про
здійснення влади народом, Суд недвозначно стверджує право народу приймати нову Конституцію України. Такий імператив, за твердженням Суду,
випливає “з нормативно-правового змісту положень частини третьої статті
5 Основного Закону України, згідно з якими народ є носієм суверенітету і
єдиним джерелом влади в Україні та народові належить право визначати і
змінювати конституційний лад в Україні”.
Звідси можемо зробити висновок, що актом прийняття нового тексту Конституції народом і буде визначено конституційний лад у нашій державі на той
момент часу, коли народ виявить волю стосовно цього. З такого постулату
випливає ще одне концептуальне положення: зміст поняття “конституційний лад” викладається не в окремій статті Конституції або у групі статей,
він визначається всією сукупністю статей Основного Закону без жодного
винятку, з першої до останньої.
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Ще більш послідовно така теза простежується у резолютивній частині
зазначеного Рішення, де йде мова про безпосередній зміст поняття суверенного права народу на владу в країні. Це формулюється так: “Тільки народ
має право безпосередньо шляхом всеукраїнського референдуму визначати
конституційний лад в Україні, який закріплюється Конституцією України, а
також змінювати конституційний лад внесенням змін до Основного Закону
України у порядку, встановленому його розділом ХІІІ”.
Наведене речення містить у собі кілька складових українського конституційного процесу. У першій його частині підтверджено, що визначення конституційного ладу є виключною прерогативою народу України. По-друге,
здійснюватися це повинно без участі будь-яких посередників, включно з
державою, її органами або посадовими особами. По-третє, здійснюватися
такий акт має волевиявленням народу на всеукраїнському референдумі.
І, насамкінець, позитивне рішення, отримане у результаті розгляду певного
тексту Конституції, винесеного на розсуд народу на цьому референдумі,
буде означати закріплення конституційного ладу в нашій країні саме цим
текстом.
Водночас, Конституційний Суд ще раз стверджує, що тільки народ має
право змінювати визначений конституційний лад в Україні, але не вимагає
безпосереднього виконання таких процедур народом поза участю відповідних структур – воно полягає у внесенні змін до чинного тексту Основного
Закону України. Визначається, що сьогодні порядок внесення таких змін прописано у ХІІІ розділі чинної Конституції України.
Отже, ми бачимо чітке і недвозначне розмежування Конституційним
Судом України двох фундаментальних прав народу: на визначення конституційного ладу і на його зміну. І перше, і друге є правом виключно народу,
але втілення їх у практику є різним. Це стосується як суб’єктів, так і порядку
здійснення цих прав.
Можемо стверджувати, що на час прийняття чинного тексту Конституції
у 1996 році побутував підхід до нього як до певного роду канонічного тексту.
Вочевидь, саме тому в положеннях Основного Закону не прописана, хоча
б побіжно, процедура можливого прийняття нового тексту Конституції на
заміну чинного.
У своєму Рішенні № 6-рп від 16.04.2008 Конституційний Суд України
впритул підійшов до вирішення питання про унормування технології прийняття нового тексту Конституції на всеукраїнському референдумі. Звісно,
він не міг надати рекомендації щодо розробки і прийняття змін до Конституції і законів України, які б раз і назавжди розв’язали суперечку різних гілок
влади у цьому питанні. Проте перелік чітких кроків, які мають бути виконані
для подолання лакуни у чинному законодавстві він означив.
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У резолютивній частині цього Рішення у справі, яка так і називається –
“про прийняття Конституції та законів України на референдумі”, Суд,
по-перше, чітко визначив, що народ як носій суверенітету і єдине джерело
влади у державі може приймати на всеукраїнському референдумі саму
Конституцію і закони України (вносити до них зміни), окрім законів, прийняття яких на референдумі не допускається. Разом із цим, Конституційний
Суд встановив беззастережну вимогу, що порядок їх прийняття має бути
визначений Конституцією і законами України. Звертаємо увагу на те, що у
Рішенні застосовано наказову форму: “має бути”. Таке формулювання вказує
на те, що таких норм у чинному законодавстві України поки що немає і,
отже, поки що не може бути й мови про можливість прийняття Конституції
України в цілому, законів та змін до законів у результаті всеукраїнського
референдуму.
Отже, чинною редакцією Конституції більш-менш чітко встановлено лише
технологію внесення змін до тексту Конституції. Їй присвячено окремий
розділ Основного Закону – розділ ХІІІ. Його також віднесено до змістовно
фундаментальних розділів Конституції, внесення змін до яких потребують
ускладненої за змістом і більш довгої у часі процедури.
За процедурою внесення змін до Конституції положення Основного
Закону розподіляються на дві групи. До першої, яку можна умовно кваліфікуємо як базову, віднесено такі розділи: “Основні засади” (розділ І), “Вибори.
Референдум” (розділ ІІІ) і “Внесення змін до Конституції України” (розділ
XIII). До другої групи належать всі інші розділи.
Ідеологія внесення змін до цих розділів передбачає максимальне залучення всіх можливих учасників такого процесу. У першу чергу, це стосується необхідної участі самого народу. Це передбачено обов’язковим проведенням всеукраїнського референдуму щодо затвердження запропонованих
змін. Робота, що передує винесенню запропонованого тексту змін на розсуд
народу, є більш складною, ніж та, що ведеться при корегуванні незасадничих
положень Основного Закону України. Так, зокрема, процедура внесення змін
до базових розділів вимагає схвалення вдвічі більшої кількості народних
депутатів України, ніж та кількість, яка потрібна для ініціювання цих змін
для їх розгляду у Верховній Раді, а саме триста проти ста п’ятдесяти голосів
народних обранців.
За різними моделями відбувається і безпосередній розгляд та прийняття
змін у залежності від того, до якої групи належить розділ, до якого пропонуються зміни. Небазові положення змінюються у два етапи. Спершу має
відбутися попереднє схвалення поданих змін простою більшістю від конституційного складу парламенту. Цей законопроект може бути прийнятий на
наступній сесії в разі, якщо за це проголосують щонайменше дві третини від
вказаного складу, тобто триста або більше народних депутатів України.
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Коли зміни вносяться до першого, третього або тринадцятого розділів
Конституції, механізм їх проведення змінюється. Спершу у Верховній Раді
має відбутися прийняття цих змін принаймні трьомастами голосами народних депутатів, а вже після цього вони повинні бути затверджені на всеукраїнському референдумі у відповідності до норм чинного сьогодні Закону “Про
всеукраїнський та місцеві референдуми”.
Важливо звернути увагу на вимогу проводити всі обговорення і прий
няття ухвальних рішень стосовно внесення змін до Конституції виключно
на чергових сесіях парламенту. Встановлено певні обмеження на можливість
повторного подання законопроектів про внесення змін до Конституції. Так,
статтею 156 визначено можливість повторного подання законопроектів про
внесення змін до названих нами базовими розділів з одного й того ж питання
вже до парламенту наступного скликання. У статті 158 йде мова про те, що
розглянутий і не прийнятий закон щодо змін у Конституції України може
бути подано лише через рік з дня прийняття рішення щодо нього.
Якщо розглянути останні дві норми паралельно, ми можемо помітити
певну правову колізію. Адже під дію статті 158 можуть підпадати і зміни
до розділів І, ІІІ і ХІІІ Конституції, бо в ній говориться взагалі про законопроекти про внесення змін без конкретизації, яких саме розділів вони стосуються. Однак слід розуміти, що для проведення змін до базових розділів
Основного Закону має працювати більш продовжена у часі норма, яка одночасно є і більш жорсткою: положення про можливість повторного подання
законопроекту на розгляд Верховної Ради лише наступним після першої
спроби розгляду скликанням.
В Україні, нагадаємо, забороняється зміна одних і тих же положень Конституції України під час однієї каденції Верховної Ради.
Унормовано й обов’язкову участь у процесі реформування Основного
Закону України єдиного органу конституційної юрисдикції в Україні – Конституційного Суду. Йому відводиться надзвичайно важлива роль перевірки
відповідності поданих ініціаторами законопроектів вимогам статей 157 і
158 Конституції. У першій із них іде мова про те, що зміни до тексту чинного Основного Закону не можуть передбачати щонайменшого обмеження
прав і свобод громадян, а тим більше їх скасування. Вони також не повинні
призводити до ліквідації незалежності нашої держави або до порушення її
територіальної цілісності. Зміни, як це встановлено у ч. 2 ст. 157 Конституції,
не можуть прийматися в умовах оголошеного воєнного або надзвичайного
стану.
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Суб’єкти права подання законопроектів про внесення
змін до Конституції, пропозицій, поправок до них та пропозицій
щодо їх розгляду
Суб’єктами права подання до Верховної Ради законопроектів про внесення змін до Конституції України, пропозицій, поправок до законопроектів
про внесення змін до Конституції України є:
• Президент України;
• не менш як 2/3 народних депутатів України від конституційного складу
Верховної Ради, в разі внесення змін до розділів I “Загальні засади”, III
“Вибори. Референдум” і XIII “Внесення змін до Конституції України”
Конституції України157;
• не менш як 1/3 народних депутатів України від конституційного
складу Верховної Ради України, в разі внесення змін до інших розділів
Конституції158.
Законопроект про внесення змін до розділів I “Загальні засади”, III
“Вибори. Референдум” і XIII “Внесення змін до Конституції України”, за
умови його прийняття не менш як 2/3 від конституційного складу Верховної
Ради України, затверджується всеукраїнським референдумом, який
призначається Президентом України159.
Законопроект про внесення змін до інших розділів Конституції, попередньо схвалений більшістю від конституційного складу Верховної Ради,
вважається прийнятим, якщо на наступній черговій сесії Верховної Ради
за нього проголосувало не менш як дві третини від конституційного складу
Верховної Ради України160.
Повторне подання законопроекту про внесення змін до розділів I, III і XIII
цієї Конституції з одного й того самого питання можливе лише до Верховної
Ради України наступного скликання161.
Під час підготовки і розгляду у Верховній Раді законопроектів про внесення змін до Конституції України, пропозицій, поправок до них або питань,
пов’язаних з ними, пропозиції щодо порядку і результатів їх розгляду подаються народними депутатами у загальному порядку.
Суб’єкти права подання до Верховної Ради законопроектів про внесення
змін до Конституції України, пропозицій, поправок до них, пропозицій
щодо порядку і результатів їх розгляду зазначають у письмовій формі, хто
157
158
159
160
161

Конституція України, ч.1 ст 156;
Конституція України, ст.154, Регламент Верховної Ради, ч.1-2 ст.142;
Конституція України, ч.1 ст.156;
Конституція України, ст.155;
Конституція України, ч.2 ст.156;
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в разі необхідності представлятиме їхні правові позиції під час підготовки і
розгляду у Верховній Раді та її органах поданих ними документів (до трьох
осіб). Особами, уповноваженими представляти у Верховній Раді та її органах законопроекти про внесення змін до Конституції України, пропозиції та
поправки до них, подані народними депутатами, можуть бути лише народні
депутати з числа тих, хто підписав подання про внесення до Верховної Ради
відповідних законопроектів про внесення змін до Конституції України,
пропозицій, поправок до них і повноваження яких не припинені; заміна таких
представників здійснюється шляхом подання звернення з дотриманням вимог
щодо кількості підписів народних депутатів (ст.144 Регламенту)162.

Порядок подання до Верховної Ради законопроектів про внесення
змін до Конституції, пропозицій та поправок до них
Суб’єкт права подання (ініціатор подання) до Верховної Ради законопроектів про внесення змін до Конституції України, пропозицій та поправок до
них подає їх до Верховної Ради із письмовим поданням за своїм підписом
(підписами), при цьому підпис народного депутата не відкликається163.
Законопроект про внесення змін до Конституції України повинен містити
положення про термін набрання ним чинності як закону 164. Законопроект
про внесення змін до розділу I “Загальні засади”, розділу III “Вибори. Референдум” і розділу XIII “Внесення змін до Конституції України” не повинен
містити положень про внесення змін до інших розділів Конституції України,
за винятком лише редакційно уточнюючих змін, які викликані відповідними
змінами норм розділів I, III, XIII Конституції України165.
Законопроект про внесення змін до Конституції України, окремо поданий
до Верховної Ради Президентом України або не менш як третиною народних
депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, не
повинен містити положень, які у зв’язку із системною єдністю норм Конституції України зумовлюють необхідність внесення змін до розділів I “Загальні
засади”, розділу III “Вибори. Референдум” і розділу XIII “Внесення змін до
Конституції України”166.
У разі виникнення необхідності одночасного комплексного внесення змін
як до розділів I “Загальні засади”, розділу III “Вибори. Референдум” і розділу XIII “Внесення змін до Конституції України”, так і до інших розділів
162
163
164
165
166

Регламент Верховної Ради, ч.4 ст.142;
Регламент Верховної Ради, ч.2 ст.143;
Регламент Верховної Ради, ч.3 ст.143;
Регламент Верховної Ради, ч.4 ст.143;
Регламент Верховної Ради, ч.5 ст.143; Конституція України, ст.154, 156.
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Конституції, ініціатор подання таких змін до Конституції України подає до
Верховної Ради одночасно два окремих законопроекти (пов’язані законопроекти). Такі законопроекти повинні містити також положення, які передбачають поєднане та узгоджене в часі набрання ними чинності та згідно з якими
в разі неприйняття Верховною Радою чи незатвердження всеукраїнським
референдумом одного із них інший, пов’язаний з ним, не набирає чинності167.
Подання до Верховної Ради законопроекту про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України супроводжується одночасним поданням і
законопроекту, яким передбачається виділення коштів з Державного бюджету
України на проведення всеукраїнського референдуму щодо змін до Конституції України168.
Пояснювальна записка до законопроекту про внесення змін до Конституції має містити:
• обґрунтування необхідності прийняття законопроекту, цілей, завдань і
основних його положень та місця в системі законодавства;
• обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших
наслідків застосування закону після його прийняття;
• інші відомості, необхідні для розгляду законопроекту169.
Також пояснювальна записка має містити відомості170:
• щодо того, чи прийняття поданого законопроекту не потребує викликаного
системною єдністю норм Конституції України одночасного внесення змін
до розділів I, III, XIII Конституції України;
• щодо відповідності поданого законопроекту вимогам ч.2 ст.156 Конституції (повторне подання законопроекту про внесення змін до розділів I,
III і XIII Конституції з одного й того самого питання можливе лише до
Верховної Ради наступного скликання);
• про те, чи прийняття запропонованих у законопроекті змін до Конституції
України не призведе до порушення міжнародних зобов’язань України;
• щодо політичної, соціальної, економічної доцільності (чи необхідності)
прийняття такого законопроекту взагалі;
• про наявність чи відсутність у законопроекті таких положень (або подібних до них), які в раніше наданих висновках та прийнятих рішеннях
Конституційного Суду визнавалися такими, що скасовують чи обмежують
права та свободи людини і громадянина або спрямовані на ліквідацію
незалежності чи на порушення територіальної цілісності України;
• стосовно того, чи існують сумніви (зокрема у комітету, науковців, експер167
168
169
170

Регламент Верховної Ради, ч.6 ст.143; Конституція України, ст.154, 156.
Регламент Верховної Ради, ч.7 ст.143;
Регламент Верховної Ради, ч.1 ст.91;
Регламент Верховної Ради, ч.8 ст 143; п.п.2-10, 14, ч.2 ст.145;
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•

•
•

•

тів) щодо відповідності законопроекту вимогам статей 157 і 158 Конституції, а саме:
-	 Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають
скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина;
-	 Конституція України не може бути змінена, якщо зміни спрямовані на
ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності
України;
-	 Конституція не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану;
-	 Законопроект про внесення змін до Конституції, який розглядався
Верховною Радою, і закон не був прийнятий, може бути поданий до
Верховної Ради не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення щодо
цього законопроекту;
-	 Верховна Рада протягом строку своїх повноважень не може двічі
змінювати одні й ті самі положення Конституції171.
про наявність раніше наданого висновку Конституційного Суду щодо
відповідності законопроекту вимогам статей 157 і 158 Конституції, якщо
законопроект повторно подано до Верховної Ради в незмінній редакції
його положень;
стосовно правових наслідків для суб’єктів правовідносин, які можуть
настати у зв’язку із внесенням до чинної Конституції запропонованих у
законопроекті змін;
щодо повноти, чіткості, несуперечливості та системності регулювання
положеннями запропонованого законопроекту відповідних суспільних
відносин на конституційному рівні та чи потребуватиме поданий законопроект прийняття до нього пропозицій і поправок, у тому числі редакційно
уточнюючого характеру;
у разі внесення законопроекту, прийняття якого призведе до зміни показників бюджету (надходжень бюджету та/або витрат бюджету), суб’єкт
права законодавчої ініціативи зобов’язаний додати фінансово-економічне
обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки). Якщо такі зміни
показників бюджету передбачають зменшення надходжень бюджету та/
або збільшення витрат бюджету, до законопроекту, проекту іншого акта
подаються пропозиції змін до законодавчих актів щодо скорочення витрат
бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення
збалансованості бюджету. Законопроект, проект іншого акта не має містити положень, прийняття яких призведе до збільшення державного боргу
і державних гарантій172;

171 Конституція України, ст.ст.157,158;
172 Регламент Верховної Ради, ч.3 ст.91;
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• у разі якщо законопроект потребує фінансово-економічного обґрунтування, до висновку головного комітету обов’язково додається висновок
комітету з питань бюджету щодо впливу законопроекту на показники
бюджету та відповідності законопроекту законам, що регулюють бюджетні
відносини. Головний комітет може також долучити одержані висновки
Кабінету Міністрів України та інших комітетів з цього питання173;
• подання до Верховної Ради законопроекту про внесення змін до розділів
I, III, XIII Конституції супроводжується одночасним поданням і законопроекту, яким передбачається виділення коштів з Державного бюджету
України на проведення всеукраїнського референдуму щодо змін до Конституції174.
Альтернативні законопроекти подаються до Верховної Ради лише протягом 14 днів після надання народним депутатам законопроекту про внесення
змін до Конституції. У разі підписання народним депутатом письмового
подання про внесення двох і більше альтернативних законопроектів про внесення змін до Конституції його підпис у поданнях щодо внесення другого
і наступних за часом альтернативних законопроектів не підлягає врахуванню175.

Відкликання законопроектів про внесення змін до Конституції,
пропозицій, поправок до них
Законопроект про внесення змін до Конституції вважається відкликаним
за письмовим зверненням ініціатора його подання до Верховної Ради, якщо
зазначений законопроект ще не включено до порядку денного сесії Верховної Ради. Про відкликання законопроекту оголошується на найближчому
пленарному засіданні Верховної Ради.
Законопроект про внесення змін до Конституції, який включено до
порядку денного сесії Верховної Ради, але постанова про звернення Верховної Ради щодо нього ще не направлена Верховною Радою до Конституційного Суду України, може бути відкликаний лише за згодою Верховної Ради.
Така згода надається шляхом прийняття рішення про виключення відповідного законопроекту з порядку денного сесії Верховної Ради.
Пропозиція, поправка до законопроекту про внесення змін до Конституції може бути відкликана за письмовим зверненням ініціатора її подання до
Верховної Ради до моменту голосування Верховної Ради щодо її прийняття.

173 Регламент Верховної Ради, ч.3, ст..111;
174 Регламент Верховної Ради, ч.7 ст.143;
175 Регламент Верховної Ради, ч.9 ст.143
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Звернення про відкликання законопроекту про внесення змін до Конституції, поданого до Верховної Ради народними депутатами, повинно бути підписано більшістю народних депутатів, які подавали законопроект, але:
• не менш як 2/3 від конституційного складу Верховної Ради щодо законопроекту 1/3 від конституційного складу Верховної Ради щодо законопроекту про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції;
• не менш як 1/3 від конституційного складу Верховної Ради щодо законопроекту про внесення змін до інших розділів Конституції.
За письмовим зверненням ініціатора подання до Верховної Ради законопроекту про внесення змін до Конституції або за письмовою вмотивованою
пропозицією народного депутата Верховна Рада може відкликати із Конституційного Суду своє звернення про надання висновку Конституційним Судом
щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції вимогам
статей 157 і 158 Конституції у будь-який час до дня його першого розгляду на
пленарному засіданні Конституційного Суду України. Постанову про відкликання свого звернення Верховна Рада приймає більшістю голосів народних
депутатів від її конституційного складу без окремого включення питання про
її розгляд до порядку денного сесії Верховної Ради. Щодо конкретного законопроекту це питання у Верховній Раді може порушуватися лише один раз.
У разі отримання Верховною Радою ухвали Конституційного Суду про відмову у відкритті або про припинення конституційного провадження у зв’язку
з відкликанням Верховною Радою свого звернення до Конституційного Суду
відповідний законопроект про внесення змін до Конституції вважається знятим з розгляду (без додаткового голосування щодо цього питання), про що
головуючий на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради робить
повідомлення176.

Підготовка до розгляду питання про включення законопроекту про
внесення змін до Конституції до порядку денного сесії Верховної
Ради та про порядок продовження роботи над ним
1. Підготовка до розгляду питання про включення законопроекту про внесення змін до Конституції України (254к/96-ВР) до порядку денного сесії
Верховної Ради та про порядок продовження роботи над ним здійснюється
відповідно до положень цієї статті, частин першої, другої, четвертої, п’ятої
статті 93, статті 96, частини першої статті 98, частин першої, третьої, четвертої, п’ятої статті 103, частини четвертої статті 110, частин другої, третьої,
четвертої статті 111 цього Регламенту з дотриманням вимог, передбачених
частиною другою статті 117 цього Регламенту.
176 Регламент Верховної Ради, ст.144
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Головний комітет та інші комітети, яким була доручена підготовка до розгляду питання про включення законопроекту до порядку денного сесії та про
порядок продовження роботи над ним, відповідно до предметів їх відання
готують висновки:
1. про те, належним чи неналежним суб’єктом права подання законопроектів
про внесення змін до Конституції подано до Верховної Ради законопроект;
2. щодо того, чи прийняття поданого відповідно до ст.154 Конституції законопроекту не потребує викликаного системною єдністю норм Конституції
одночасного внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції;
3. щодо відповідності поданого законопроекту вимогам ч.2 ст.156 Конституції (повторне подання законопроекту про внесення змін до розділів I,
III і XIII Конституції з одного й того самого питання можливе лише до
Верховної Ради України наступного скликання);
4. про те, чи прийняття запропонованих у законопроекті змін до Конституції
не призведе до порушення міжнародних зобов’язань України;
5. щодо політичної, соціальної, економічної доцільності (чи необхідності)
прийняття такого законопроекту взагалі;
6. про наявність чи відсутність у законопроекті таких положень (або подібних до них), які в раніше наданих висновках та прийнятих рішеннях
Конституційного Суду визнавалися такими, що скасовують чи обмежують
права та свободи людини і громадянина або спрямовані на ліквідацію
незалежності чи на порушення територіальної цілісності України;
7. стосовно того, чи існують сумніви (зокрема у комітету, науковців, експертів) щодо відповідності законопроекту вимогам статей 157 і 158 Конституції України, а саме:
• Конституція України не може бути змінена, якщо зміни передбачають
скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина;
• Конституція України не може бути змінена, якщо зміни спрямовані на
ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності
України;
• Конституція не може бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану;
• Законопроект про внесення змін до Конституції, який розглядався
Верховною Радою, і закон не був прийнятий, може бути поданий до
Верховної Ради не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення щодо
цього законопроекту;
• Верховна Рада протягом строку своїх повноважень не може двічі
змінювати одні й ті самі положення Конституції177.
177 Конституція України, ст.ст.157,158;
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8. про наявність раніше наданого висновку Конституційного Суду України
щодо відповідності законопроекту вимогам статей 157 і 158 Конституції,
якщо законопроект повторно подано до Верховної Ради в незмінній редакції його положень;
9. стосовно правових наслідків для суб’єктів правовідносин, які можуть
настати у зв’язку із внесенням до чинної Конституції запропонованих у
законопроекті змін;
10. щодо повноти, чіткості, несуперечливості та системності регулювання
положеннями запропонованого законопроекту відповідних суспільних
відносин на конституційному рівні та чи потребуватиме поданий законопроект прийняття до нього пропозицій і поправок, у тому числі редакційно уточнюючого характеру;
11. щодо доцільності (чи необхідності) направлення законопроекту після
включення його до порядку денного сесії на наукову, юридичну чи іншу
експертизу, проведення наукового пошуку чи дослідження у строк до
прийняття Верховною Радою постанови про звернення (ст.148 Регламенту) до Конституційного Суду;
12. щодо доцільності опублікування законопроекту для всенародного обговорення у строк до прийняття Верховною Радою постанови про звернення
до Конституційного Суду щодо цього законопроекту;
13. про доцільні строки проведення всеукраїнського референдуму щодо змін
Конституції, якщо законопроект передбачає внесення змін до розділів I,
III і XIII Конституції178;
14. у разі внесення законопроекту, прийняття якого призведе до зміни
показників бюджету (надходжень бюджету та/або витрат бюджету),
суб’єкт права законодавчої ініціативи зобов’язаний додати фінансовоекономічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки). Якщо
такі зміни показників бюджету передбачають зменшення надходжень
бюджету та/або збільшення витрат бюджету, до законопроекту, проекту
іншого акта подаються пропозиції змін до законодавчих актів щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету
для досягнення збалансованості бюджету. Законопроект, проект іншого
акта не має містити положень, прийняття яких призведе до збільшення
державного боргу і державних гарантій179;
15. у разі якщо законопроект потребує фінансово-економічного обґрунтування, до висновку головного комітету обов’язково додається висновок
комітету з питань бюджету щодо впливу законопроекту на показники
бюджету та відповідності законопроекту законам, що регулюють
бюджетні відносини. Головний комітет може також долучити одер178 Регламент Верховної Ради, п.п. 1-13, ч.2 ст.145;
179 Регламент Верховної Ради, ч.3 ст.91; Регламент Верховної Ради, п.14, ч.2 ст.145;

178

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ. ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОДАВЧОГО ПРОЦЕСУ

жані висновки Кабінету Міністрів України та інших комітетів з цього
питання180;
16. подання до Верховної Ради законопроекту про внесення змін до розділів
I, III, XIII Конституції супроводжується одночасним поданням і законопроекту, яким передбачається виділення коштів з Державного бюджету
України на проведення всеукраїнського референдуму щодо змін до Конституції181.
17. щодо пропозицій про порядок розгляду поданого законопроекту про внесення змін до Конституції, якщо такі пропозиції є182.
У разі наявності своєчасно поданих альтернативних законопроектів висновки, готуються щодо кожного з них.
Пов’язані законопроекти про внесення змін до Конституції готуються до
включення їх до порядку денного сесії Верховної Ради одним питанням183.
За результатами підготовки до розгляду питання про включення законопроекту до порядку денного сесії Верховної Ради та про порядок продовження роботи над ним головний комітет подає Верховній Раді висновки,
зокрема:
• щодо включення чи невключення до порядку денного сесії Верховної Ради
відповідного законопроекту;
• який з альтернативних законопроектів про внесення змін до Конституції
включити до порядку денного сесії Верховної Ради чи не включати жодного (якщо альтернативні законопроекти є);
• щодо строку прийняття Верховною Радою постанови про звернення до
Конституційного Суду стосовно законопроекту про внесення змін до Конституції;
• щодо доцільності створення тимчасової спеціальної комісії для продовження роботи над законопроектом після його включення до порядку
денного сесії Верховної Ради184.
До поданих висновків головний комітет готує необхідні проекти актів для
прийняття Верховною Радою рішень щодо них. Зазначені проекти актів візуються і подаються до Верховної Ради головним комітетом. Якщо головний
комітет не подає до своїх висновків проекти актів, то Голова Верховної Ради
на пленарному засіданні вносить їх від свого імені.
Висновки комітетів, додані до них проекти рішень Верховної Ради та інші
необхідні матеріали надаються народним депутатам не пізніш як за 10 днів
180
181
182
183
184

Регламент Верховної Ради, ч.3, ст..111; Регламент Верховної Ради, п.14, ч.2 ст.145;
Регламент Верховної Ради, ч.7 ст.143; Регламент Верховної Ради, п.14, ч.2 ст.145;
Регламент Верховної Ради, п.15, ч.2 ст.145;
Регламент Верховної Ради, ч.ч.3,4 ст.145;
Регламент Верховної Ради, ч.5 ст.145;
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до дня розгляду Верховною Радою питання про включення законопроекту
про внесення змін до Конституції до порядку денного сесії Верховної Ради
та про порядок продовження роботи над ним185.

Розгляд Верховною Радою питання про включення законопроекту
про внесення змін до Конституції до порядку денного сесії Верховної
Ради та про порядок продовження роботи над ним
Обговорення питання про включення законопроекту про внесення змін до
Конституції України до порядку денного сесії Верховної Ради та про порядок
продовження роботи над ним проводиться відповідно до процедури повного
обговорення питань на пленарному засіданні Верховної Ради186.
Процедура повного обговорення питань на пленарному засіданні включає:
1) доповідь народного депутата – ініціатора внесення пропозиції або іншого
суб’єкта права законодавчої ініціативи чи його представника, запитання
доповідачу і відповіді на них;
2) співдоповідь визначеного головним комітетом чи тимчасовою спеціальною комісією співдоповідача, запитання співдоповідачу і відповіді на них;
3) виступи народних депутатів – членів головного комітету чи тимчасової
спеціальної комісії з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки,
якщо вона не була надана народним депутатам разом з висновком відповідного комітету чи тимчасової спеціальної комісії;
4) виступи по одному представнику від кожного комітету, тимчасової спеціальної комісії, до яких, крім головного комітету, направлявся проект
закону чи іншого акта Верховної Ради, у разі якщо висновки цих комітетів
чи тимчасових спеціальних комісій не були надані народним депутатам;
5) виступи представників депутатських фракцій (депутатських груп), народних депутатів;
6) оголошення головуючим на пленарному засіданні про припинення обговорення та повідомлення про кількість промовців, які виступили і які
записалися на виступ;
7) заключне слово доповідача і співдоповідача (співдоповідачів);
8) уточнення та оголошення головуючим на пленарному засіданні
пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування187.

185 Регламент Верховної Ради, ч.ч.6-7 ст.145;
186 Регламент Верховної Ради, ч.1 ст.146;
187 Регламент Верховної Ради, ст.30;
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Якщо законопроект про внесення змін до Конституції поданий до
Верховної Ради народними депутатами, то Президентові України або
уповноваженій ним особі надається слово для виступу (стільки часу, скільки
й доповідачу) після виступів188 по одному представнику від кожного комітету,
тимчасової спеціальної комісії, до яких, крім головного комітету, направлявся проект закону чи іншого акта Верховної Ради, у разі якщо висновки
цих комітетів чи тимчасових спеціальних комісій не були надані народним
депутатам189. Запитання Президентові України або уповноваженій ним особі
не ставляться190.
Верховна Рада включає до порядку денного сесії Верховної Ради законопроект про внесення змін до Конституції для того, щоб направити його із
зверненням Верховної Ради до Конституційного Суду України для отримання
висновку, про відповідніть законопроекту:
• ст. 157 Конституції (Конституція не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина
або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення
територіальної цілісності України. Конституція не може бути змінена в
умовах воєнного або надзвичайного стану);
• ст.158 Конституції (законопроект про внесення змін до Конституції, який
розглядався Верховною Радою, і закон не був прийнятий, може бути поданий до Верховної Ради не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення
щодо цього законопроекту.Верховна Рада протягом строку своїх повноважень не може двічі змінювати одні й ті самі положення Конституції).
попередньо схвалити законопроект і прийняти (ст.155 Конституції:
Законопроект про внесення змін до Конституції України, крім розділу I
“Загальні засади”, розділу III “Вибори. Референдум” і розділу XIII “Внесення змін до Конституції України”, попередньо схвалений більшістю від
конституційного складу Верховної Ради України, вважається прийнятим,
якщо на наступній черговій сесії Верховної Ради України за нього проголосувало не менш як дві третини від конституційного складу Верховної Ради
України).
чи прийняти і направити його Президентові України для винесення
на всеукраїнський референдум у незмінній редакції (ч.1 ст.156 Конституції:
Законопроект про внесення змін до розділу I “Загальні засади”, розділу III
“Вибори. Референдум” і розділу XIII “Внесення змін до Конституції України” подається до Верховної Ради України Президентом України або не менш
як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України і,
за умови його прийняття не менш як двома третинами від конституційного
188 Регламент Верховної Ради, ч.2 ст.146;
189 Регламент Верховної Ради, п.4 ч.1 ст.30;
190 Регламент Верховної Ради, ч.2 ст.146;
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складу Верховної Ради України, затверджується всеукраїнським референдумом, який призначається Президентом України).
Рішення про включення законопроекту про внесення змін до Конституції
до порядку денного сесії Верховної Ради приймається більшістю голосів
народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради191.
За результатами обговорення питання про включення законопроекту про
внесення змін до Конституції до порядку денного сесії Верховної Ради та
про порядок продовження роботи над ним Верховна Рада може прийняти
рішення про:
1) включення законопроекту (одного з альтернативних), обох пов’язаних
законопроектів (ч.6 ст. 143 Регламенту) до порядку денного сесії Верховної
Ради;
2) включення законопроекту (одного з альтернативних), обох пов’язаних
законопроектів до порядку денного сесії Верховної Ради та одночасне
звернення до Конституційного Суду про надання Конституційним
Судом висновку щодо відповідності законопроекту (обох пов’язаних
законопроектів) вимогам ст.ст. 157 і 158 Конституції України;
3) відкладення прийняття рішення щодо включення законопроекту (альтернативних законопроектів), обох пов’язаних законопроектів до порядку
денного сесії Верховної Ради192.
У разі якщо жодне із запропонованих рішень не підтримано Верховною
Радою, законопроект вважається таким, що знятий з розгляду Верховною
Радою193.
Приймаючи рішення про включення законопроекту (одного з альтернативних), обох пов’язаних законопроектів до порядку денного сесії Верховної
Ради, Верховна Рада вирішує, зокрема, питання про:
1) підготовку питання про прийняття Верховною Радою постанови про звернення Верховної Ради до Конституційного Суду України щодо законопроекту про внесення змін до Конституції України;
2) опублікування законопроекту для всенародного обговорення у
строк до прийняття Верховною Радою постанови про звернення до
Конституційного Суду України щодо законопроекту про внесення змін до
Конституції України194;
У разі якщо рішення про опублікування законопроекту для всенародного обговорення не прийнято, законопроект підлягає опублікуванню
в офіційних друкованих виданнях для відома громадян і може бути
191
192
193
194
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Регламент Верховної Ради, ч.4 ст.146;
Регламент Верховної Ради, ч.5 ст.146;
Регламент Верховної Ради, ч.6 ст.146;
Регламент Верховної Ради, п.2 ч.7 ст.146;
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опублікований в інших друкованих виданнях. При цьому повинні бути
вказані всі розробники законопроекту (чи його структурних частин), а
також ініціатор його подання до Верховної Ради195.
3) направлення законопроекту на наукову, юридичну чи іншу експертизу,
проведення наукового пошуку чи дослідження у строк до прийняття Верховною Радою постанови про звернення до Конституційного Суду щодо
законопроекту про внесення змін до Конституції України;
4) відкладення прийняття Верховною Радою постанови про звернення
до Конституційного Суду щодо законопроекту про внесення змін до
Конституції до настання певних обставин чи здійснення певних дій196.
У разі включення законопроекту до порядку денного сесії Верховна Рада
може прийняти рішення про створення тимчасової спеціальної комісії як
головної для продовження роботи над законопроектом про внесення змін до
Конституції197.

Підготовка законопроекту про внесення змін до Конституції до
попереднього схвалення або прийняття його Верховною Радою
Підготовка законопроекту про внесення змін до Конституції України до
попереднього схвалення його Верховною Радою (ст.155 Конституції: Законопроект про внесення змін до Конституції України, крім розділу I “Загальні
засади”, розділу III “Вибори. Референдум” і розділу XIII “Внесення змін до
Конституції України”, попередньо схвалений більшістю від конституційного
складу Верховної Ради України, вважається прийнятим, якщо на наступній
черговій сесії Верховної Ради України за нього проголосувало не менш як
дві третини від конституційного складу Верховної Ради України) чи прийняття (ч.1 ст.156 Конституції: Законопроект про внесення змін до розділу I
“Загальні засади”, розділу III “Вибори. Референдум” і розділу XIII “Внесення
змін до Конституції України” подається до Верховної Ради України Президентом України або не менш як двома третинами від конституційного складу
Верховної Ради України і, за умови його прийняття не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України, затверджується
всеукраїнським референдумом, який призначається Президентом України)
здійснюється лише після включення відповідного законопроекту до порядку
денного сесії Верховної Ради198.
У разі прийняття Верховною Радою рішення про опублікування законо195
196
197
198

Регламент Верховної Ради, ч.8 ст.146;
Регламент Верховної Ради, ч.7 ст.146;
Регламент Верховної Ради, ч.9 ст.146;
Регламент Верховної Ради, ч.1 ст.147;
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проекту про внесення змін до Конституції для всенародного обговорення в
офіційному друкованому виданні повинні бути вказані всі розробники законопроекту (чи його структурних частин), а також ініціатор його подання до
Верховної Ради. Пропозиції і зауваження, що надійшли в ході всенародного
обговорення законопроекту, узагальнюються і попередньо розглядаються
комітетами Верховної Ради, яким доручено опрацювання законопроекту.
Узагальнені матеріали комітети надсилають головному комітету, який їх остаточно опрацьовує і доповідає про них Верховній Раді (під час обговорення на
пленарному засіданні Верховної Ради питання про прийняття постанови про
звернення Верховної Ради до Конституційного Суду України)199.
Після:
• реалізації вищезазначених заходів,
• направлення законопроекту на наукову, юридичну чи іншу експертизу,
проведення наукового пошуку чи дослідження у строк до прийняття Верховною Радою постанови про звернення до Конституційного Суду України
щодо законопроекту про внесення змін до Конституції200;
• настання певних обставин чи здійснення певних дій, через які було
відкладено прийняття Верховною Радою постанови про звернення
до Конституційного Суду щодо законопроекту про внесення змін до
Конституції201;
• прийняття рішення про створення тимчасової спеціальної комісії як
головної для продовження роботи над законопроектом про внесення змін
до Конституції202.
головний комітет та інші комітети, яким була доручена подальша робота
над законопроектом про внесення змін до Конституції, готують відповідні
висновки для розгляду Верховною Радою питання про прийняття постанови
про звернення Верховної Ради до Конституційного Суду.
Одночасно готується на перше читання й законопроект, яким
передбачається виділення коштів з Державного бюджету України для проведення всеукраїнського референдуму, якщо законопроект про внесення змін
до Конституції передбачає зміни до розділу I “Загальні засади”, розділу III
“Вибори. Референдум” і розділу XIII “Внесення змін до Конституції України”. Такі документи надаються народним депутатам не пізніш як за 10 днів
до дня їх розгляду Верховною Радою203.
Обговорення на пленарному засіданні Верховної Ради питання про прийняття постанови про звернення Верховної Ради до Конституційного Суду
199
200
201
202
203
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Регламент Верховної Ради, ч.2 ст.147;
Регламент Верховної Ради, п.3 ч.7 ст.146;
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Регламент Верховної Ради, ч.9 ст.146;
Регламент Верховної Ради, ч.3 ст.147;
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здійснюється проводиться відповідно до процедури повного обговорення
питань на пленарному засіданні Верховної Ради204.
Процедура повного обговорення питань на пленарному засіданні включає:
1) доповідь народного депутата – ініціатора внесення пропозиції або іншого
суб’єкта права законодавчої ініціативи чи його представника, запитання
доповідачу і відповіді на них;
2) співдоповідь визначеного головним комітетом чи тимчасовою спеціальною комісією співдоповідача, запитання співдоповідачу і відповіді на
них;
3) виступи народних депутатів – членів головного комітету чи тимчасової
спеціальної комісії з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки,
якщо вона не була надана народним депутатам разом з висновком відповідного комітету чи тимчасової спеціальної комісії;
4) виступи по одному представнику від кожного комітету, тимчасової
спеціальної комісії, до яких, крім головного комітету, направлявся проект закону чи іншого акта Верховної Ради, у разі якщо висновки цих
комітетів чи тимчасових спеціальних комісій не були надані народним
депутатам;
5) виступи представників депутатських фракцій (депутатських груп),
народних депутатів;
6) оголошення головуючим на пленарному засіданні про припинення обговорення та повідомлення про кількість промовців, які виступили і які
записалися на виступ;
7) заключне слово доповідача і співдоповідача (співдоповідачів);
8) уточнення та оголошення головуючим на пленарному засіданні
пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування205.
Якщо законопроект про внесення змін до Конституції поданий до
Верховної Ради народними депутатами, то Президентові України або
уповноваженій ним особі надається слово для виступу (стільки часу, скільки
й доповідачу) після виступів206 по одному представнику від кожного комітету,
тимчасової спеціальної комісії, до яких, крім головного комітету, направлявся проект закону чи іншого акта Верховної Ради, у разі якщо висновки
цих комітетів чи тимчасових спеціальних комісій не були надані народним
депутатам207. Запитання Президентові України або уповноваженій ним особі
не ставляться208.
204
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Регламент Верховної Ради, ч.1 ст.146;
Регламент Верховної Ради, ст.30;
Регламент Верховної Ради, ч.2 ст.146;
Регламент Верховної Ради, п.4 ч.1 ст.30;
Регламент Верховної Ради, ч.4 ст.146;
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Одночасно обговорюються:
• проект постанови про звернення Верховної Ради до Конституційного
Суду України;
• в першому читанні законопроект, яким передбачається виділення коштів
з Державного бюджету України на проведення всеукраїнського референдуму, якщо законопроект про внесення змін до Конституції передбачає
внесення змін до розділу I “Загальні засади”, розділу III “Вибори. Референдум” і розділу XIII “Внесення змін до Конституції України”209.
Пов’язані законопроекти, які передбачають комплексне внесення змін
до різних розділів Конституції, обговорюються на пленарному засіданні
Верховної Ради одночасно, і рішення про їх одночасне направлення за
одним зверненням Верховної Ради до Конституційного Суду для надання
Конституційним Судом відповідного висновку оформляється однією постановою Верховної Ради210.
У разі якщо постанову про звернення Верховної Ради до Конституційного
Суду не прийнято і законопроект не виключено шляхом голосування з
порядку денного сесії, Верховна Рада вирішує питання про зміст і строки
подальшої роботи над законопроектом. Якщо Верховна Рада не прийняла
постанову про звернення Верховної Ради до Конституційного Суду і не визначила зміст та строки подальшої роботи над законопроектом, він вважається
таким, що знятий з розгляду211.
Законопроект про внесення змін до Конституції підлягає направленню до
Конституційного Суду для отримання висновку про відповідніть законопроекту:
• ст. 157 Конституції (Конституція не може бути змінена, якщо зміни
передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на
порушення територіальної цілісності України. Конституція не може
бути змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану);
• ст.158 Конституції (законопроект про внесення змін до Конституції,
який розглядався Верховною Радою, і закон не був прийнятий, може
бути поданий до Верховної Ради не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення щодо цього законопроекту.Верховна Рада протягом
строку своїх повноважень не може двічі змінювати одні й ті самі положення Конституції).
В разі якщо законопроект із дотриманням строків, зазначених:
• у ч.2 ст.156 Конституції (повторне подання законопроекту про внесення
змін до розділів I, III і XIII Конституції з одного й того самого питання
можливе лише до Верховної Ради наступного скликання),
209 Регламент Верховної Ради, ч.4 ст.147;
210 Регламент Верховної Ради, ч.5 ст.147;
211 Регламент Верховної Ради, ч.6 ст.147;
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• ч.1 ст.158 Конституції (законопроект про внесення змін до Конституції,
який розглядався Верховною Радою, і закон не був прийнятий, може
бути поданий до Верховної Ради не раніше ніж через рік з дня прийняття
рішення щодо цього законопроекту),
повторно поданий у незмінній редакції до Верховної Ради і щодо нього
є раніше наданий позитивний висновок Конституційного Суду України про
відповідність законопроекту вимогам статей 157 і 158 Конституції212.
Після прийняття постанови про звернення Верховної Ради до
Конституційного Суду стосовно законопроекту про внесення змін до розділу I
“Загальні засади”, розділу III “Вибори. Референдум” і розділу XIII “Внесення
змін до Конституції України”, проводиться голосування щодо прийняття в
першому читанні законопроекту, яким передбачається виділення коштів з
Державного бюджету України на проведення всеукраїнського референдуму
щодо змін до Конституції213.
Отриманий Верховною Радою висновок Конституційного Суду вимогам
статей 157 і 158 Конституції невідкладно:
• надається народним депутатам,
• направляється Президентові України,
• про його отримання головуючий на найближчому пленарному засіданні
Верховної Ради робить повідомлення214.
Висновок Конституційного Суду щодо законопроекту про внесення змін
до Конституції є обов’язковим для розгляду Верховною Радою215.
Якщо у висновку Конституційного Суду законопроект визнаний в цілому
таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції, і щодо його положень Конституційний Суд не висловив застережень, то
• розгляд питання про попереднє схвалення законопроекту (ст. 155 Конституції)
• чи прийняття законопроекту (ч.1 ст.156 Конституції)
включається до порядку денного пленарного засідання Верховної Ради не
раніше ніж через 7 днів після надання народним депутатам відповідного висновку головного комітету або в інший визначений Верховною Радою строк.
Головний комітет та інші комітети, яким була доручена подальша робота над
законопроектом, готують висновки щодо законопроекту216.

212
213
214
215
216

Регламент Верховної Ради, ч.7 ст.147;
Регламент Верховної Ради, ч.8 ст.147;
Регламент Верховної Ради, ч.9 ст.147;
Регламент Верховної Ради, ч.10 ст.147;
Регламент Верховної Ради, ч.11 ст.147;
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Звернення Верховної Ради до Конституційного Суду про надання
висновку Конституційним Судом щодо відповідності законопроекту
про внесення змін до Конституції вимогам статей 157 і 158 Конституції
Звернення Верховної Ради до Конституційного Суду про надання висновку Конституційним Судом щодо відповідності законопроекту про внесення
змін до Конституції вимогам:
• ст. 157 Конституції (Конституція не може бути змінена, якщо зміни
передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на
порушення територіальної цілісності України. Конституція не може бути
змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану);
• ст.158 Конституції (законопроект про внесення змін до Конституції,
який розглядався Верховною Радою, і закон не був прийнятий, може
бути поданий до Верховної Ради не раніше ніж через рік з дня прийняття
рішення щодо цього законопроекту.Верховна Рада протягом строку
своїх повноважень не може двічі змінювати одні й ті самі положення
Конституції).
приймається у формі постанови Верховної Ради. Постанова про звернення
Верховної Ради до Конституційного Суду повинна містити положення про:
1. звернення Верховної Ради до Конституційного Суду про надання Конституційним Судом висновку щодо відповідності включеного до порядку
денного сесії Верховної Ради конкретно означеного законопроекту (або
обох пов’язаних законопроектів) про внесення змін до Конституції (із
вказівкою реєстраційних реквізитів та ініціатора подання законопроекту
до Верховної Ради) вимогам статей 157 і 158 Конституції;
2. направлення цієї постанови до Конституційного Суду (законопроект
додається);
3. дату набрання чинності цією постановою217.
До звернення Верховної Ради до Конституційного Суду надається текст
зареєстрованого законопроекту про внесення змін до Конституції218.
Одночасно із зверненням Верховної Ради до Конституційного Суду
направляються:
1. копія зареєстрованого звернення до Верховної Ради ініціатора подання до
Верховної Ради законопроекту про внесення змін до Конституції (підписи
народних депутатів посвідчуються);

217 Регламент Верховної Ради, ч.1 ст.148;
218 Регламент Верховної Ради, ч.2 ст.148;

188

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ. ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОДАВЧОГО ПРОЦЕСУ

2. пояснювальна записка, подана разом із законопроектом ініціатором
подання до Верховної Ради законопроекту про внесення змін до
Конституції;
3. текст постанови Верховної Ради про включення законопроекту до
порядку денного сесії Верховної Ради, якщо вона прийнята окремо від
постанови про звернення Верховної Ради до Конституційного Суду;
4. висновки комітетів, документи та інші матеріали, які надавалися народним депутатам у зв’язку з розглядом Верховною Радою питань про
включення законопроекту до порядку денного сесії; прийняття постанови про звернення Верховної Ради до Конституційного Суду; прийняття
пропозицій, поправок до законопроекту перед повторним направленням
його із зверненням Верховної Ради до Конституційного Суду (ч.3 ст. 151
Регламенту);
5. стенограми пленарних засідань, на яких розглядалися питання, зазначені
в п. 4219.
Щодо пов’язаних законопроектів, Верховна Рада приймає одну постанову
про звернення до Конституційного Суду220.
Звернення Верховної Ради разом з матеріалами, зазначеними вище,
невідкладно направляються Головою Верховної Ради до Конституційного
Суду, про що головуючий на найближчому пленарному засіданні Верховної
Ради робить повідомлення221.

Попереднє схвалення, прийняття Верховною Радою законопроекту
про внесення змін до Конституції, який за висновком Конституційного
Суду відповідає вимогам статей 157 та 158 Конституції
Попереднє схвалення, прийняття законопроекту про внесення змін до
Конституції здійснюється з урахуванням таких вимог222:
• законопроект про внесення змін до Конституції, крім розділу I “Загальні
засади”, розділу III “Вибори. Референдум” і розділу XIII “Внесення змін
до Конституції України”, попередньо схвалений більшістю від конституційного складу Верховної Ради, вважається прийнятим, якщо на наступній
черговій сесії Верховної Ради за нього проголосувало не менш як 2/3 від
конституційного складу Верховної Ради223
• законопроект про внесення змін до розділу I “Загальні засади”, розділу
III “Вибори. Референдум” і розділу XIII “Внесення змін до Конституції
219
220
221
222
223

Регламент Верховної Ради, ч.3 ст.148;
Регламент Верховної Ради, ч.4 ст.148;
Регламент Верховної Ради, ч.5 ст.148;
Регламент Верховної Ради, ч.1 ст.149;
Конституція України, ст.155;
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України” подається до Верховної Ради Президентом України або не менш
як 2/3 від конституційного складу Верховної Ради і, за умови його прийняття не менш як 2/3 від конституційного складу Верховної Ради, затверджується всеукраїнським референдумом, який призначається Президентом
України224;
• Верховна Рада протягом строку своїх повноважень не може двічі змінювати одні й ті самі положення Конституції225;
• законопроект про внесення змін до Конституції розглядається Верховною
Радою за наявності висновку Конституційного Суду щодо відповідності
законопроекту вимогам статей 157 і 158 Конституції226;
• висновок Конституційного Суду щодо законопроекту про внесення змін до
Конституції є обов’язковим для розгляду Верховною Радою227.
Питання про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до
Конституції не може розглядатися Верховною Радою на останній сесії строку
її повноважень. Питання про попереднє схвалення та подальший розгляд
такого законопроекту включається до порядку денного першої сесії новообраної Верховної Ради без голосування228.
Новообрана Верховна Рада не може розглядати питання про прийняття
законопроекту про внесення змін до Конституції України, який був попередньо схвалений Верховною Радою попереднього скликання, але голосування
щодо прийняття якого як закону не проводилося. У такому випадку законопроект про внесення змін до Конституції вважається не прийнятим Верховною Радою попереднього скликання 229. В такому випадку законопроект
про внесення змін до Конституції може бути поданий до Верховної Ради не
раніше ніж через рік з дня прийняття рішення щодо цього законопроекту230.
Якщо у разі припинення повноважень Верховної Ради нею не розглянуто питання про прийняття законопроекту про внесення змін до розділу I
“Загальні засади”, розділу III “Вибори. Референдум” і розділу XIII “Внесення
змін до Конституції України”, щодо якого є не розглянутий Верховною Радою
висновок Конституційного Суду, питання про розгляд зазначеного законопроекту включається до порядку денного першої сесії новообраної Верховної
Ради без голосування231.
Верховна Рада може розглянути питання і прийняти рішення про попереднє схвалення законопроекту про внесення змін до Конституції, крім розділу I
“Загальні засади”, розділу III “Вибори. Референдум” і розділу XIII “Внесення
224
225
226
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231
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Конституція України, ч.1 ст.156;
Конституція України, ч.2 ст.158;
Конституція України, ст.159;
Регламент Верховної Ради, ч.10 ст.147;
Регламент Верховної Ради, ч.2 ст.149;
Регламент Верховної Ради, ч.3 ст.149;
Конституція України, ч.1 ст.158;
Регламент Верховної Ради, ч.4 ст.149;
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змін до Конституції України”232, чи прийняття законопроекту про внесення
змін до розділу I “Загальні засади”, розділу III “Вибори. Референдум” і розділу XIII “Внесення змін до Конституції України”233 за умови, що такий законопроект за висновком Конституційного Суду відповідає вимогам:
• ст. 157 Конституції (Конституція не може бути змінена, якщо зміни
передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на
порушення територіальної цілісності України. Конституція не може бути
змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану);
• ст.158 Конституції (законопроект про внесення змін до Конституції,
який розглядався Верховною Радою, і закон не був прийнятий, може
бути поданий до Верховної Ради не раніше ніж через рік з дня прийняття
рішення щодо цього законопроекту.Верховна Рада протягом строку
своїх повноважень не може двічі змінювати одні й ті самі положення
Конституції).
і щодо його положень Конституційний Суд України не висловив застережень234.
Верховна Рада може прийняти законопроект про внесення змін до Конституції, крім розділу I “Загальні засади”, розділу III “Вибори. Референдум” і
розділу XIII “Внесення змін до Конституції України”, за умови, що:
• законопроект за висновком Конституційного Суду визнаний таким, що
відповідає вимогам статей 157, 158 Конституції України;
• Конституційний Суд не висловив щодо нього застережень;
• законопроект був попередньо схвалений Верховною Радою цього ж скликання на попередній черговій чи позачерговій сесії Верховної Ради235.
Обговорення на пленарному засіданні Верховної Ради питань про попереднє схвалення чи прийняття законопроекту про внесення змін до Конституції
проводиться за процедурою повного обговорення питань з наданням слова
Президенту України або уповноваженій ним особі у разі присутності їх на
пленарному засіданні236.
Процедура повного обговорення питань на пленарному засіданні включає:
1) доповідь народного депутата – ініціатора внесення пропозиції або іншого
суб’єкта права законодавчої ініціативи чи його представника, запитання
доповідачу і відповіді на них;

232
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Конституція України, ст.155;
Конституція України, ч.1 ст.156;
Регламент Верховної Ради, ч.5 ст.149;
Регламент Верховної Ради, ч.6 ст.149;
Регламент Верховної Ради, ч.7 ст.149;
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2) співдоповідь визначеного головним комітетом чи тимчасовою спеціальною комісією співдоповідача, запитання співдоповідачу і відповіді на них;
3) виступи народних депутатів – членів головного комітету чи тимчасової
спеціальної комісії з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки,
якщо вона не була надана народним депутатам разом з висновком відповідного комітету чи тимчасової спеціальної комісії;
4) виступи по одному представнику від кожного комітету, тимчасової
спеціальної комісії, до яких, крім головного комітету, направлявся проект закону чи іншого акта Верховної Ради, у разі якщо висновки цих
комітетів чи тимчасових спеціальних комісій не були надані народним
депутатам;
5) виступи представників депутатських фракцій (депутатських груп),
народних депутатів;
6) оголошення головуючим на пленарному засіданні про припинення обговорення та повідомлення про кількість промовців, які виступили і які
записалися на виступ;
7) заключне слово доповідача і співдоповідача (співдоповідачів);
8) уточнення та оголошення головуючим на пленарному засіданні пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на
голосування237.
Не допускається внесення і обговорення пропозицій, поправок до законопроекту про внесення змін до Конституції, а також постановка питань про
відкладення розгляду законопроекту, за винятком тих питань, які спрямовані
на узгоджене в часі прийняття пов’язаних законопроектів238.
Після обговорення законопроекту про внесення змін до Конституції на
голосування ставиться, відповідно:
• питання про його попереднє схвалення (ст.155 Конституції);
• чи прийняття в цілому (ст.155, ч.1 ст.156 Конституції).
Законопроект, який не отримав необхідної кількості голосів народних
депутатів на підтримку, вважається відповідно не схваленим попередньо чи
не прийнятим239.
У разі, якщо законопроект про внесення змін до Конституції не схвалено
попередньо, як це передбачено ст.155 Конституції, Верховна Рада може більшістю голосів народних депутатів від її конституційного складу вирішити
питання про зміст і строки подальшої роботи над ним. Якщо Верховна Рада
не прийняла рішення про зміст і строки подальшої роботи над не схваленим
попередньо законопроектом, він вважається не прийнятим. Не прийнятий
237 Регламент Верховної Ради, ст.30;
238 Регламент Верховної Ради, ч.7 ст.149;
239 Регламент Верховної Ради, ч.8 ст.149;
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Верховною Радою законопроект про внесення змін до Конституції вважається знятим з розгляду240.
Такий законопроект може бути поданий до Верховної Ради України
не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення щодо нього 241, повторне
подання законопроекту про внесення змін до розділів I, III і XIII цієї Конституції з одного й того самого питання можливе лише до Верховної Ради
наступного скликання242.
Попереднє схвалення і прийняття пов’язаних законопроектів про внесення змін до Конституції здійснюється у такий спосіб, щоб обидва прийняті
законопроекти разом з прийнятим законом, яким передбачається виділення
коштів з Державного бюджету на проведення всеукраїнського референдуму
щодо змін до Конституції, були одночасно направлені Президентові України,
відповідно, для підписання та призначення всеукраїнського референдуму
щодо змін до Конституції України. Прийняття обох пов’язаних законопроектів здійснюється одним голосуванням243.
Прийнятий Верховною Радою закон про внесення змін до Конституції,
крім розділів I, III і XIII, із зазначенням дати попереднього схвалення Верховною Радою, дати його прийняття та інших реквізитів підписується Головою
Верховної і невідкладно направляється Президентові України для підписання
та офіційного оприлюднення244.
Після прийняття Верховною Радою законопроекту про внесення змін до
розділів I, III і XIII, проводиться голосування щодо прийняття постатейно та
в цілому раніше прийнятого у першому читанні законопроекту, яким передбачається виділення коштів із Державного бюджету на проведення всеукраїнського референдуму щодо змін до Конституції245.
Прийнятий Верховною Радою законопроекту про внесення змін до розділів I, III і XIII Конституції із зазначенням дати його прийняття та інших
реквізитів підписується Головою Верховної Ради та разом із прийнятим Верховною Радою і підписаним Головою Верховної Ради законом, яким передбачається виділення коштів із Державного бюджету на проведення всеукраїнського референдуму щодо змін до Конституції, невідкладно направляється
Президентові України для призначення всеукраїнського референдуму щодо
змін до Конституції, а також, відповідно, підписання і оприлюднення закону,
яким передбачається виділення коштів з Державного бюджету на проведення
всеукраїнського референдуму щодо змін до Конституції246.
240
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Регламент Верховної Ради, ч.9 ст.149;
Конституція України, ч.1 ст.158;
Конституція України, ч.2 ст.156;
Регламент Верховної Ради, ч.10 ст.149;
Регламент Верховної Ради, ч.11 ст.149;
Регламент Верховної Ради, ч.12 ст.149;
Регламент Верховної Ради, ч.13 ст.149;
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Внесення та розгляд у головному комітеті пропозицій
та поправок до законопроекту про внесення змін до Конституції
Якщо у висновку Конституційного Суду законопроект про внесення змін
до Конституції в цілому або його окремі положення визнано такими, що не
відповідають вимогам:
• ст. 157 Конституції (Конституція не може бути змінена, якщо зміни
передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на
порушення територіальної цілісності України. Конституція не може бути
змінена в умовах воєнного або надзвичайного стану);
• ст.158 Конституції (законопроект про внесення змін до Конституції,
який розглядався Верховною Радою, і закон не був прийнятий, може
бути поданий до Верховної Ради не раніше ніж через рік з дня прийняття
рішення щодо цього законопроекту.Верховна Рада протягом строку
своїх повноважень не може двічі змінювати одні й ті самі положення
Конституції).
а також у разі якщо у висновку Конституційного Суду є застереження
до положень такого законопроекту, Верховна Рада вирішує питання про
подальшу роботу над законопроектом і визначає:
1) строк подання відповідними суб’єктами, зазначеними в частині другій
статті 142 цього Регламенту, пропозицій, поправок до законопроекту;
2) строк опрацювання пропозицій, поправок до законопроекту головним та
іншими визначеними комітетами;
3) строк надання відповідних документів народним депутатам;
4) дату розгляду питання про розгляд пропозицій, поправок до законопроекту про внесення змін до Конституції247.
Підготовка законопроекту про внесення змін до Конституції для прийняття до нього пропозицій, поправок здійснюється в порядку підготовки
законопроектів до другого читання, передбаченому розділом IV Регламенту.
При цьому в порівняльній таблиці законопроекту розміщується текст
визначеного Верховною Радою законопроекту про внесення змін до Конституції, щодо якого Конституційним Судом надано відповідний висновок,
а щодо ініціатора внесеної народними депутатами пропозиції, поправки вказується чисельність народних депутатів, що її подали, та зазначаються прізвища народних депутатів, уповноважених представляти пропозиції, поправки
(не більше трьох осіб)248.

247 Регламент Верховної Ради, ч.1 ст.150;
248 Регламент Верховної Ради, ч.2 ст.150;
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Головний комітет та інші комітети, яким була доручена підготовка питання
про розгляд пропозицій, поправок до законопроекту, готують щодо кожної
пропозиції, поправки та остаточної редакції законопроекту, запропонованої
головним комітетом, висновки з питань:
1) про те, належним чи неналежним суб’єктом права подання законопроектів
про внесення змін до Конституції подано до Верховної Ради законопроект;
2) щодо того, чи прийняття поданого відповідно до ст.154 Конституції законопроекту (законопроект про внесення змін до Конституції може бути
поданий до Верховної Ради Президентом України або не менш як третиною народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради) не
потребує викликаного системною єдністю норм Конституції одночасного
внесення змін до розділів I, III і XIII Конституції;
3) щодо відповідності поданого законопроекту вимогам ч.2 ст.156 Конституції (повторне подання законопроекту про внесення змін до розділів I,
III і XIII Конституції з одного й того самого питання можливе лише до
Верховної Ради наступного скликання);
4) про те, чи прийняття запропонованих у законопроекті змін до Конституції не призведе до порушення міжнародних зобов’язань України;
5) щодо політичної, соціальної, економічної доцільності (чи необхідності)
прийняття такого законопроекту взагалі;
6) про наявність чи відсутність у законопроекті таких положень (або подібних до них), які в раніше наданих висновках та прийнятих рішеннях
Конституційного Суду визнавалися такими, що скасовують чи обмежують права та свободи людини і громадянина або спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України;
7) стосовно того, чи існують сумніви (зокрема у комітету, науковців, експертів) щодо відповідності законопроекту вимогам статей 157 і 158
Конституції249;
8) стосовно правових наслідків для суб’єктів правовідносин, які можуть
настати у зв’язку із внесенням до чинної Конституції запропонованих у
законопроекті змін;
9) щодо повноти, чіткості, несуперечливості та системності регулювання
положеннями запропонованого законопроекту відповідних суспільних
відносин на конституційному рівні та чи потребуватиме поданий законопроект прийняття до нього пропозицій і поправок, у тому числі редакційно уточнюючого характеру;
10) щодо доцільності (чи необхідності) направлення законопроекту після
включення його до порядку денного сесії на наукову, юридичну чи іншу
експертизу, проведення наукового пошуку чи дослідження у строк до
249 Регламент Верховної Ради, п.п.1-7 ч.2 ст.145;
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прийняття Верховною Радою постанови про звернення до Конституційного Суду;
11) щодо доцільності опублікування законопроекту для всенародного
обговорення у строк до прийняття Верховною Радою постанови про
звернення до Конституційного Суду щодо цього законопроекту250;
12) у разі внесення законопроекту, проекту іншого акта, прийняття якого
призведе до зміни показників бюджету (надходжень бюджету та/або
витрат бюджету), суб’єкт права законодавчої ініціативи зобов’язаний
додати фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні
розрахунки). Якщо такі зміни показників бюджету передбачають зменшення надходжень бюджету та/або збільшення витрат бюджету, до
законопроекту, проекту іншого акта подаються пропозиції змін до законодавчих актів щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету.
Законопроект, проект іншого акта не має містити положень, прийняття
яких призведе до збільшення державного боргу і державних гарантій251;
13) у разі якщо законопроект потребує фінансово-економічного обґрунтування, до висновку головного комітету обов’язково додається висновок
комітету, до предмета відання якого належать питання бюджету, щодо
впливу законопроекту на показники бюджету та відповідності законопроекту законам, що регулюють бюджетні відносини. Головний комітет
може також долучити одержані висновки Кабінету Міністрів та інших
комітетів з цього питання252;
14) подання до Верховної Ради законопроекту про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції супроводжується одночасним поданням і
законопроекту, яким передбачається виділення коштів з Державного
бюджету на проведення всеукраїнського референдуму щодо змін до
Конституції253.
з урахуванням висновку Конституційного Суду щодо законопроекту про
внесення змін до Конституції. Зазначені висновки комітетів разом з підготовленою порівняльною таблицею законопроекту про внесення змін до Конституції та іншими необхідними документами надаються народним депутатам у
строки, визначені Верховною Радою254.
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Регламент Верховної Ради, п.п.9-12 ч.2 ст.145;
Регламент Верховної Ради, ч.3 ст.91;
Регламент Верховної Ради, ч.3 ст.111;
Регламент Верховної Ради, ч.7 ст.143;
Регламент Верховної Ради, ч.3 ст.150;
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Розгляд Верховною Радою пропозицій, поправок до законопроекту
про внесення змін до Конституції України
На пленарному засіданні Верховної Ради обговорення кожної пропозиції,
поправки до законопроекту про внесення змін до Конституції здійснюється
у повному обсязі і проводиться в такому порядку:
До початку чи у ході обговорення законопроекту в другому читанні
може бути внесена пропозиція про обговорення і голосування спочатку
тих структурних частин законопроекту, які містять основні, вирішальні або
зумовлюючі положення щодо його інших відповідних структурних частин.
Така пропозиція обговорюється за скороченою процедурою, після чого приймається процедурне рішення. У разі внесення Погоджувальною радою пропозицій щодо послідовності розгляду структурних частин законопроекту така
пропозиція ставиться на голосування без обговорення до початку розгляду
законопроекту255.
Під час розгляду законопроекту в другому читанні проводиться обговорення кожної статті в порядку її нумерації в запропонованій головним комітетом редакції, якщо не прийнято рішення про розгляд законопроекту в іншому
порядку відповідно до ст.119 Регламенту256.
За наполяганням ініціатора внесення – суб’єкта права законодавчої ініціативи може бути проведено обговорення відхилених головним комітетом
пропозицій, поправок, що стосуються цих статей257.
За наполяганням народних депутатів може бути проведено обговорення
врахованої головним комітетом пропозиції, поправки з наступним голосуванням щодо її прийняття, виключення в цілому чи її частини. У такому ж
порядку може бути порушено питання про розгляд пропозиції, поправки до
відповідного тексту статті законопроекту, прийнятого в першому читанні, але
відсутньої у запропонованій головним комітетом редакції258.
У разі внесення до порівняльної таблиці законопроекту кількох альтернативних пропозицій, поправок, щодо яких головний комітет не прийняв
рішення, Верховна Рада розглядає кожну з них259.
Право на роз’яснення пропозицій і поправок мають ініціатори їх внесення – суб’єкти права законодавчої ініціативи. Якщо до однієї статті або
її частини є декілька пропозицій, які виключають одна одну, їх обговорення
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Регламент Верховної Ради, ч.3 ст.119;
Регламент Верховної Ради, ч.1 ст.120;
Регламент Верховної Ради, ч.2 ст.120;
Регламент Верховної Ради, ч.3 ст.120;
Регламент Верховної Ради, ч.4 ст.120;
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проводиться одночасно з послідовним, у порядку черговості їх внесення,
наданням слова ініціаторам їх внесення260.
Додаткова порівняльна таблиця до законопроекту розглядається одночасно
з основною порівняльною таблицею261.
Якщо своєчасно внесену пропозицію, поправку не було надано народним
депутатам, це не перешкоджає її обговоренню і голосуванню на цьому ж
пленарному засіданні Верховної Ради. Зміст пропозиції чи поправки оголошується головуючим на пленарному засіданні або ініціатором її внесення –
суб’єктом права законодавчої ініціативи262.
Рішення про включення пропозиції, поправки до законопроекту про внесення змін до Конституції приймається Верховною Радою:
• не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради
(щодо законопроекту про внесення змін до розділу I “Загальні засади”,
розділу III “Вибори. Референдум” і розділу XIII “Внесення змін до Конституції України”);
• більшістю від конституційного складу Верховної Ради (щодо законопроекту про внесення змін до інших розділів Конституції263.
Після закінчення голосування щодо прийняття пропозицій, поправок
до законопроекту Верховна Рада переходить до розгляду питання про прийняття постанови про звернення Верховної Ради до Конституційного Суду
про надання Конституційним Судом висновку щодо відповідності зміненої
редакції законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам264:
• ст. 157 Конституції (Конституція не може бути змінена, якщо зміни передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини і громадянина
або якщо вони спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення
територіальної цілісності України. Конституція не може бути змінена в
умовах воєнного або надзвичайного стану);
• ст.158 Конституції (законопроект про внесення змін до Конституції, який
розглядався Верховною Радою, і закон не був прийнятий, може бути поданий до Верховної Ради не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення
щодо цього законопроекту.Верховна Рада протягом строку своїх повноважень не може двічі змінювати одні й ті самі положення Конституції).
Розгляд цього питання здійснюється за процедурою повного обговорення.
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Регламент Верховної Ради, ч.5 ст.120;
Регламент Верховної Ради, ч.6 ст.120;
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Процедура повного обговорення питань на пленарному засіданні включає:
1) доповідь народного депутата – ініціатора внесення пропозиції або іншого
суб’єкта права законодавчої ініціативи чи його представника, запитання
доповідачу і відповіді на них;
2) співдоповідь визначеного головним комітетом чи тимчасовою спеціальною комісією співдоповідача, запитання співдоповідачу і відповіді на них;
3) виступи народних депутатів – членів головного комітету чи тимчасової
спеціальної комісії з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки,
якщо вона не була надана народним депутатам разом з висновком відповідного комітету чи тимчасової спеціальної комісії;
4) виступи по одному представнику від кожного комітету, тимчасової спеціальної комісії, до яких, крім головного комітету, направлявся проект
закону чи іншого акта Верховної Ради, у разі якщо висновки цих комітетів
чи тимчасових спеціальних комісій не були надані народним депутатам;
5) виступи представників депутатських фракцій (депутатських груп), народних депутатів;
6) оголошення головуючим на пленарному засіданні про припинення обговорення та повідомлення про кількість промовців, які виступили і які
записалися на виступ;
7) заключне слово доповідача і співдоповідача (співдоповідачів);
8) уточнення та оголошення головуючим на пленарному засіданні пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на
голосування265.
Скорочена процедура обговорення в такому випадку не може бути застосована266.
Якщо законопроект про внесення змін до Конституції поданий до Верховної Ради народними депутатами, то Президентові або уповноваженій ним
особі надається слово для виступу (стільки часу, скільки й доповідачу) після
виступів по одному представнику від кожного комітету, тимчасової спеціальної комісії, до яких, крім головного комітету, направлявся проект закону
чи іншого акта Верховної Ради, у разі якщо висновки цих комітетів чи тимчасових спеціальних комісій не були надані народним депутатам. Запитання
Президентові України або уповноваженій ним особі не ставляться267.
На пленарному засіданні Верховної Ради обговорюються, зокрема,
питання, зазначені в частинах 2-6 статті 145 Регламенту268.
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Регламент Верховної Ради, ст.30;
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Пов’язані законопроекти, які передбачають комплексне внесення змін до різних розділів Конституції, обговорюються на пленарному засіданні Верховної
Ради одночасно, і рішення про їх одночасне направлення за одним зверненням Верховної Ради до Конституційного Суду для надання Конституційним
Судом відповідного висновку оформляється однією постановою Верховної
Ради.
У разі якщо постанову про звернення Верховної Ради до Конституційного Суду не прийнято і законопроект не виключено шляхом голосування
з порядку денного сесії, Верховна Рада вирішує питання про зміст і строки
подальшої роботи над законопроектом. Якщо Верховна Рада не прийняла
постанову про звернення Верховної Ради до Конституційного Суду і не
визначила зміст та строки подальшої роботи над законопроектом, він вважається таким, що знятий з розгляду269. Таке положення застосовується і в тому
випадку, коли Верховна Рада не прийняла жодної пропозиції, поправки до
законопроекту про внесення змін до Конституції270.
Якщо за результатами розгляду Верховною Радою пропозицій, поправок
до законопроекту про внесення змін до Конституції законопроект знятий з
розгляду, то:
• повторне подання законопроекту про внесення змін до розділів I, III і XIII
цієї Конституції з одного й того самого питання можливе лише до Верховної Ради України наступного скликання271;
• законопроект про внесення змін до Конституції, може бути поданий до
Верховної Ради України не раніше ніж через рік з дня прийняття рішення
щодо цього законопроекту272.

269
270
271
272

Регламент Верховної Ради, ч.5-6 ст.147;
Регламент Верховної Ради, ч.3 ст.151
Конституція України, ч.2 ст.156;
Конституція України, ч.1 ст.158;
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ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

Д О Д АТ К И - С Х Е М И

Національний банк України

Президент України
Народні депутати

Скорочення:
ГК - головний комітет
БК – Комітет з питань бюджету
СРЗ – сектор реєстрації законопроектів

ЗАКОНОПРОЕКТ
ЗАКОНОПРОЕКТ

Кабінет Міністрів України

Реєстрація
Реєстрація законопроекту
законопроекту сектором
сектором реєстрації
реєстрації
законопроектів
законопроектів (в
(в день
день внесення
внесення законопроекту
законопроекту до
до ВР)
ВР)

Голова
Голова ВР
ВР або
або його
його заступник
заступник (за
(за розподілом
розподілом обов'язків)
обов'язків)
повертають
повертають законопроект
законопроект до
до СРЗ
СРЗ

СРЗ
СРЗ через
через відділ
відділ службової
службової кореспонденції
кореспонденції розсилає
розсилає копії
копії
зазначеним
зазначеним уу резолюції
резолюції адресатам
адресатам

Комітет,
Комітет, який
який визначається
визначається
головним
головним (підготовка
(підготовка
попереднього
попереднього розгляду
розгляду та
та
висновків
висновків щодо
щодо включення
включення
до
до порядку
порядку денного
денного сесії)
сесії)
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Кабінету
Кабінету Міністрів,
Міністрів,
відповідним
відповідним
міністерствам,
міністерствам, ін.
ін.
державним
державним
органам,
органам,
установам,
установам,
організаціям,
організаціям,
окремим
окремим фахівцям
фахівцям
(за
(за пропозицією
пропозицією
головного
головного
комітету)
комітету)

Або
Або тимчасовій
тимчасовій
спеціальній
спеціальній
комісії
комісії на
на правах
правах
головного
головного
комітету
комітету

Комітету
Комітету зз питань
питань
бюджету
бюджету (для
(для
експертизи
експертизи щодо
щодо
його
його впливу
впливу на
на
бюджет)
бюджет)

Комітетам
Комітетам ВР
ВР
(згідно
(згідно переліку
переліку
резолюції)
резолюції)

Розсилка у 5-денний термін після реєстрації

Народним
Народним депутам
депутам

Деяким
Деяким комітетам
комітетам
ВР
ВР (за
(за зверненням
зверненням
ГК)
ГК)

Головному
Головному
організаційному
організаційному
управлінню
управліннюапарату
апарату
ВР
ВР(для
(дляконтролю
контролюза
за
проходженням)
проходженням)

Інші
Інші комітети
комітети ВР
ВР
(за
(за власною
власною
ініціативою)
ініціативою)

Висновки,
Висновки, експертні
експертні висновки,
висновки, пропозиції
пропозиції
Не пізніше 14 днів з дня одержання
законопроекту для висновку
ГК
ГК попередньо
попередньо розглядає
розглядає
законопроект,
законопроект, узагальнює
узагальнює
зауваження
зауваження іі пропозиції
пропозиції

Альтернативний
Альтернативний
законопроект
законопроект

Вноситься не пізніше, як
у 14-денний строк після
подання першого
законопроекту

Висновки
Висновки ГК
ГК щодо
щодо
доцільності
доцільності включення
включення до
до
порядку
порядку денного
денного сесії
сесії
пропозиції
пропозиції

Голова
Голова ВР
ВР (або
(або
його
його заступник)
заступник) за
за
поданням
поданням ГК
ГК або
або
Погоджувальної
Погоджувальної
ради
ради повертають
повертають
законопроект
законопроект

Суб'єкт
Суб'єкт
законодавчої
законодавчої
ініціативи
ініціативи

Законопроект
Законопроект
може
може бути
бути
повернуто
повернуто до
до ГК
ГК
після
після усунення
усунення
недоліків
недоліків

Пропозиція
Пропозиція ГК
ГК
включити
включити до
до
порядку
порядку денного
денного
сесії
сесії

Неухвалення
Неухвалення
висновку
висновку вв
зазначені
зазначені терміни
терміни

Суб'єкт
Суб'єкт
законодавчої
законодавчої
ініціативи
ініціативи
звертається
звертається до
до ВР
ВР

Повертається не пізніше 15
днів після отримання
висновку ГК

ВР
ВР розглядає
розглядає уу
засіданні
засіданні питання
питання
про
про включення
включення до
до
порядку
порядку денного
денного

Пропозиція
Пропозиція ГК
ГК
включити
включити до
до
порядку
порядку денного
денного
сесії
сесії

Не пізніше 30 днів після
ухвалення висновку ГК
ГК
ГК надається
надається
додатковий
додатковий час
час
для
для висновку
висновку
Включається
Включається до
до
порядку
порядку денного
денного

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ. ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОДАВЧОГО ПРОЦЕСУ

Реєстрація та внесення
законопроекту на
розгляд Верховної Ради

Законопроект
Законопроект направляється
направляється до
до
Головного
Головного юридичного
юридичного
управління
управління апарату
апарату ВР.
ВР. Висновки
Висновки
направляються
направляються ГК
ГК не
не пізніше
пізніше 14
14
днів
днів зз дня
дня надходження
надходження

Перенесення
Перенесення
розгляду
розгляду
законопроекту
законопроекту

Розгляд
Розгляд при
при підготовці
підготовці до
до
першого
першого читання
читання вв ГК
ГК за
за
процедурою
процедурою попереднього
попереднього
розгляду
розгляду законопроектів
законопроектів

Законопроект
Законопроект та
та супровідні
супровідні
матеріали
матеріали до
до нього
нього роздаються
роздаються для
для
ознайомлення
ознайомлення народним
народним депутатам
депутатам
(не
(не пізніше
пізніше ніж
ніж за
за 77 днів
днів до
до розгляду
розгляду
законопроекту
законопроекту ВР)
ВР)

Включити
Включити як
як невідкладний
невідкладний
(процедурне
(процедурне рішення)
рішення)

Рішення
Рішення Ad
Ad hoc
hoc про
про відхилення
відхилення від
від
процедури
процедури розгляду
розгляду

Невідкладні
Невідкладні законопроекти
законопроекти
включаються
включаються до
до порядку
порядку
денного
денного найближчого
найближчого
пленарного
пленарного засідання
засідання

Розгляд
Розгляд законопроекту
законопроекту ВР
ВР уу першому
першому
читанні
читанні (прийняття
(прийняття рішення
рішення за
за повною
повною
або
або скороченою
скороченою процедурою)
процедурою)
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Відхилення
Відхилення
законороекту
законороекту

Повернення
Повернення
законопроекту
законопроекту
суб’єкту
суб’єкту права
права
законодавчої
законодавчої
ініціативи
ініціативи
(повторне
(повторне перше
перше
читання)
читання)

Направлення
Направлення
законопроекту
законопроекту на
на
доопрацювання
доопрацювання
(повторне
(повторне перше
перше
читання)
читання)

Внесення
Внесення пропозицій
пропозицій до
до законопроекту
законопроекту (у
(у 1010денний
денний термін
термін після
після попереднього
попереднього першого
першого
читання)
читання)

Доопрацювання
Доопрацювання законопроекту
законопроекту ГК
ГК

Винесення
Винесення законопроекту
законопроекту на
на повторне
повторне перше
перше
читання
читання (не
(не пізніше
пізніше 30-ти
30-ти днів
днів після
після його
його дня
дня
попереднього
попереднього розгляду)
розгляду)

Повторне
Повторне перше
перше читання
читання законопроекту
законопроекту

Прийняття
Прийняття
законопроекту
законопроекту уу
першому
першому читанні
читанні іі
прийняття
прийняття його
його вв
цілому
цілому без
без
подальшого
подальшого
доопрацювання
доопрацювання уу
комітеті
комітеті

Підготовка
Підготовка
законопроекту
законопроекту до
до
направлення
направлення на
на
підпис
підпис Президенту
Президенту

Опублікування
Опублікування
законопроекту
законопроекту для
для
всенародного
всенародного
обговорення
обговорення

Прийняття
Прийняття
законопроекту
законопроекту вв
першому
першому читанні
читанні іі
доручення
доручення
головному
головному
комітету
комітету
підготувати
підготувати
законопроект
законопроект до
до
другого
другого читання
читання

Публікація
Публікація
законопроекту
законопроекту вв
друкованому
друкованому
органі,
органі,
визначеному
визначеному ВР
ВР

Народні
Народні депутати
депутати
подають
подають свої
свої
поправки
поправки та
та
пропозиції
пропозиції до
до
законопроекту
законопроекту

Попередній
Попередній
розгляд
розгляд та
та
узагальнення
узагальнення
пропозицій,
пропозицій,
зауважень,
зауважень,
альтернативних
альтернативних
законопроектів
законопроектів
комітетами
комітетами ВР
ВР

Узагальнення
Узагальнення
матеріалів
матеріалів та
та
доопрацювання
доопрацювання
законопроекту
законопроекту ГК
ГК
ВР
ВР

Повторне
Повторне перше
перше читання
читання
законопроекту
законопроекту
Альтернативний
Альтернативний законопроект
законопроект

Вноситься не пізніше, як у 14-денний строк після
подання першого законопроекту

На
На друге
друге читання
читання
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Перше читання законопроекту –
обговорення основних принципів,
положень, критеріїв, структури
законопроекту та прийняття його за Включити до порядку
денного
основу

Внесення
Внесення поправок
поправок та
та пропозицій
пропозицій до
до законопроекту
законопроекту
(у
(у 14-денний
14-денний термін
термін після
після прийняття
прийняття вв першому
першому читанні)
читанні)

Законопроект
Законопроект направляється
направляється до
до
редакційного
редакційного відділу
відділу Головного
Головного
управління
управління документального
документального
забезпечення
забезпечення апарату
апарату ВР
ВР (для
(для
редакційного
редакційного опрацювання)
опрацювання)
Висновки
Висновки направляються
направляються ГК
ГК не
не
пізніше
пізніше 14
14 днів
днів зз дня
дня надходження
надходження

Підготовка
Підготовка законопроекту
законопроекту
ГК
ГК до
до другого
другого читання
читання
(формування
(формування таблиці
таблиці
поправок
поправок та
та пропозицій
пропозицій ))
Візується
Візується головою
головою іі
керівником
керівником секретаріату
секретаріату ГК
ГК

Законопроект
Законопроект направляється
направляється до
до
Головного
Головного юридичного
юридичного управління
управління
апарату
апарату ВР
ВР (для
(для проведення
проведення
юридичної
юридичної експертизи)
експертизи) Висновки
Висновки
направляються
направляються ГК
ГК не
не пізніше
пізніше 14
14 днів
днів
зз дня
дня надходження.
надходження. Візується
Візується
керівником
керівником управління
управління

Законопроект
Законопроект (у
(у вигляді
вигляді порівняльної
порівняльної таблиці
таблиці зз
пропозиціями
пропозиціями іі поправками)
поправками) та
та супровідні
супровідні
матеріали
матеріали до
до нього
нього роздаються
роздаються для
для
ознайомлення
ознайомлення народним
народним депутатам
депутатам (не
(не пізніше
пізніше
ніж
ніж за
за 10
10 днів
днів до
до розгляду
розгляду законопроекту
законопроекту ВР)
ВР)
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Повторне
друге читання

Розгляд
Розгляд законопроекту
законопроекту ВР
ВР
(постатейне
(постатейне голосування)
голосування)

Прийняття
Прийняття ВР
ВР рішення
рішення

Відхилення
Відхилення
законопроекту
законопроекту

Направлення
Направлення
законопроекту
законопроекту на
на
доопрацювання
доопрацювання (повторне
(повторне
друге
друге читання)
читання)

Прийняття
Прийняття законопроекту
законопроекту уу
другому
другому читанні
читанні іі вв цілому
цілому

Прийняття
Прийняття законопроекту
законопроекту вв
другому
другому читанні
читанні іі доручення
доручення ГК
ГК
підготувати
підготувати законопроект
законопроект до
до
третього
третього читання
читання

Внесення
Внесення пропозицій
пропозицій до
до
законопроекту
законопроекту (в
(в 10-денний
10-денний термін
термін
після
після попереднього
попереднього читання)
читання)

Підготовка
Підготовка
законопроекту
законопроекту до
до
направлення
направлення на
на
підпис
підпис Президенту
Президенту

Народні
Народні депутати
депутати подають
подають
свої
свої поправки
поправки та
та пропозиції
пропозиції
до
до законопроекту
законопроекту

Доопрацювання
Доопрацювання
законопроекту
законопроекту ГК
ГК

На
На третє
третє читання
читання

Внесення
Внесення
альтернативних
альтернативних
законопроектів
законопроектів на
на цій
цій
стадії
стадії не
не допускається
допускається
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Друге читання законопроекту – постатейне
обговорення і прийняття в другому читанні

Внесення
Внесення поправок
поправок до
до законопроекту
законопроекту
(у
(у 5-денний
5-денний термін
термін після
після попереднього
попереднього читання)
читання)

Законопроект
Законопроект направляється
направляється до
до
редакційного
редакційного відділу
відділу Головного
Головного
управління
управління документального
документального
забезпечення
забезпечення апарату
апарату ВР
ВР (для
(для
редакційного
редакційного опрацювання)
опрацювання)
Висновки
Висновки направляються
направляються ГК
ГК не
не
пізніше
пізніше 14
14 днів
днів зз дня
дня надходження
надходження
зз візою
візою керівника
керівника

Законопроект
Законопроект направляється
направляється до
до
Головного
Головного юридичного
юридичного управління
управління
ВР
ВР (для
(для проведення
проведення юридичної
юридичної
експертизи)
експертизи) Висновки
Висновки
направляються
направляються ГК
ГК не
не пізніш
пізніш 14
14
днів
днів зз дня
дня надходження
надходження зз візою
візою
керівника
керівника

Підготовка
Підготовка законопроекту
законопроекту до
до
третього
третього читання
читання ГК
ГК (формування
(формування
таблиці
таблиці поправок
поправок та
та
пропозицій)Візується
пропозицій)Візується головою
головою іі
керівником
керівником секретаріату
секретаріату ГК
ГК

Законопроект
Законопроект (у
(у вигляді
вигляді порівняльної
порівняльної таблиці)
таблиці) та
та супровідні
супровідні матеріали
матеріали до
до нього
нього роздаються
роздаються для
для
ознайомлення
ознайомлення народним
народним депутатам
депутатам (не
(не пізніш
пізніш ніж
ніж за
за 55 днів
днів до
до розгляду
розгляду законопроекту
законопроекту ВР)
ВР)
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Розгляд
Розгляд законопроекту
законопроекту ВР
ВР уу третьому
третьому читанні
читанні

Перенесення
Перенесення голосування
голосування щодо
щодо
законопроекту
законопроекту вв цілому
цілому уу зв’язку
зв’язку зз
прийняттям
прийняттям рішення
рішення про
про
перенесення
перенесення розгляду
розгляду
законопроекту
законопроекту або
або до
до подання
подання
Кабінетом
Кабінетом Міністрів
Міністрів проектів
проектів актів,
актів,
прийняття
прийняття яких
яких передбачено
передбачено вв
законопроекті
законопроекті

Верховна
Верховна Рада
Рада приймає
приймає рішення
рішення

Відхилення
Відхилення
законопроекту
законопроекту

Прийняття
Прийняття Закону
Закону вв
цілому
цілому

Оформлення
Оформлення ГК
ГК уу 10-денний
10-денний
термін
термін зз візами
візами голови
голови та
та
керівника
керівника секретаріату
секретаріату ГК,
ГК,
керівника
керівника Головного
Головного
юридичного
юридичного управління
управління та
та
редакційного
редакційного відділу
відділу апарату
апарату ВР
ВР
УУ разі
разі виявлення
виявлення порушень
порушень
законодавчої
законодавчої процедури
процедури або
або не
не
ідентичності
ідентичності поданого
поданого на
на підпис
підпис тексту
тексту
закону
закону прийнятому
прийнятому законопроекту
законопроекту
народний
народний депутат
депутат уу дводенний
дводенний термін
термін
звертається
звертається до
до Голови
Голови ВР
ВР

Голова
Голова ВР
ВР не
не раніше
раніше двох
двох іі
не
не пізніше
пізніше п'яти
п'яти днів
днів зз дня
дня
подання
подання приймає
приймає рішення
рішення

Схвалення
Схвалення тексту
тексту
законопроекту
законопроекту вв
цілому
цілому іі винесення
винесення
його
його на
на
всеукраїнський
всеукраїнський
референдум
референдум

Проведення
Проведення референдуму,
референдуму,
визначення
визначення його
його наслідків
наслідків
відповідно
відповідно до
до Конституції
Конституції та
та
Закону
Закону про
про референдум
референдум

Верховна
Верховна Рада
Рада розглядає
розглядає
законопроект
законопроект невідкладно
невідкладно уу разі
разі
виявлення
виявлення редакційних
редакційних
неточностей
неточностей або
або явних
явних
неузгодженостей
неузгодженостей

УУ разі
разі відхилення
відхилення всіх
всіх
пропозицій
пропозицій
Голова
Голова ВР
ВР підписує
підписує закон
закон іі
невідкладно
невідкладно направляє
направляє Президенту
Президенту

УУ разі
разі прийняття
прийняття хоча
хоча бб
однієї
однієї пропозиції
пропозиції

ГК
ГК за
за участю
участю юридичного
юридичного управління
управління та
та редакційного
редакційного
відділу
відділу уу 3-денний
3-денний термін
термін готують
готують текст
текст закону
закону на
на підпис
підпис

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ. ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОДАВЧОГО ПРОЦЕСУ

Третє читання законопроекту - прийняття законопроекту,
який потребує доопрацювання та узгодження, в цілому

Президент
Президент розглядає
розглядає закон
закон
(протягом
(протягом 15-ти
15-ти днів)
днів)

Підписує
Підписує закон
закон іі
офіційно
офіційно оприлюднює
оприлюднює
протягом
протягом 10
10 днів
днів

Накладає
Накладає вето
вето на
на закон
закон

Не
Не повертає
повертає закон
закон

Скасовуються
Скасовуються результати
результати
голосування,
голосування, відкриття
відкриття
процедури
процедури повторного
повторного
розгляду
розгляду

Підписується
Підписується іі офіційно
офіційно
оприлюднюється
оприлюднюється Головою
Головою ВР
ВР

Можуть
Можуть направлятись
направлятись
структурним
структурним підрозділам
підрозділам ВР
ВР
для
для надання
надання висновку
висновку уу
10-денний
10-денний термін
термін
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Голові
Голові Верховної
Верховної
Ради
Ради

Інші
Інші комітети
комітети зз власної
власної ініціативи
ініціативи або
або за
за
зверненням
зверненням головного
головного комітету
комітету
розглядають
розглядають іі дають
дають висновки
висновки уу
10-денний
10-денний термін
термін

Головний
Головний комітет
комітет
розглядає
розглядає

Висновки,
Висновки, пропозиції,
пропозиції,
порівняльна
порівняльна таблиця
таблиця

НАРОДНІ
НАРОДНІ ДЕПУТАТИ
ДЕПУТАТИ

Розгляд
Розгляд позачергового
позачергового на
на пленарному
пленарному засідання
засідання ВР
ВР

Розгляд
Розгляд пропозицій
пропозицій
Президента
Президента

Закон
Закон відхиляється
відхиляється не
не менш
менш як
як
226
226 голосами
голосами

Закон
Закон приймається
приймається вв цілому
цілому не
не
менш
менш як
як 300
300 голосами
голосами

Може
Може бути
бути відправлений
відправлений на
на
повторний
повторний розгляд
розгляд

Підписується
Підписується
Головою
Головою Верховної
Верховної
Ради
Ради

Направляється
Направляється
повторно
повторно на
на підпис
підпис
Президенту
Президенту
Повторний
Повторний розгляд
розгляд пропозицій
пропозицій
Президента
Президента за
за попередньою
попередньою
процедурою
процедурою

Відхиляється
Відхиляється

УУ разі
разі відхилення
відхилення може
може бути
бути
відправлений
відправлений на
на
повторний
повторний розгляд
розгляд

Приймається
Приймається
Підписується
Підписується
Головою
Головою ВР
ВР
Направляється
Направляється повторно
повторно на
на
підпис
підпис Президенту
Президенту

Розгляд
Розгляд окремих
окремих пропозицій
пропозицій
Президента
Президента

Всі
Всі пропозиції
пропозиції
прийняті
прийняті

Лише
Лише частина
частина
пропозицій
пропозицій
прийнята
прийнята

Прийняття
Прийняття вв цілому
цілому
не
не менш
менш як
як 226
226
голосами
голосами

Всі
Всі пропозиції
пропозиції
не
не прийняті
прийняті

Прийняття
Прийняття вв цілому
цілому
не
не менш
менш як
як 300
300
глосами
глосами

Президент
Президент повторно
повторно розглядає
розглядає закон
закон
(протягом
(протягом 15
15 днів)
днів)
Підписує
Підписує закон
закон іі офіційно
офіційно оприлюднює
оприлюднює
його
його протягом
протягом 10
10 днів
днів

Не
Не підписує
підписує

Голова
Голова ВР
ВР невідкладно
невідкладно оприлюднює
оприлюднює іі
опубліковує
опубліковує закон
закон за
за своїм
своїм підписом
підписом
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Розгляд Закону Президентом України
Набрання законом чинності

Кабінет Міністрів України (КМ) подає до парламенту проект Основних напрямків бюджетної політики на наступний
бюджетний період (не пізніше ніж 4 квітня року , що передує плановому)

Народні депутати розробляють свої пропозиції до Основних напрямків і надсилають їх до бюджетного Комітету – БК (не
пізніше ніж за три робочих дні до початку їх розгляду у ВР)

БК узагальнює пропозиції і готує проект Постанови про схвалення або взяття до відома Основних напрямків

ВР розглядає проект Основних напрямків бюджетної політики на наступний бюджетний період
(не пізніше 1-го червня або першого наступного за цією датою дня пленарних засідань)

Про взяття до відома Основних
напрямків

Про схвалення Основних
напрямків

Верховна Рада приймає рішення
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КМ приймає Постанову про схвалення підготовленого Міністерством фінансів
проекту Закону про Державний бюджет

КМ подає проект Закону про Державний бюджет
на розгляд парламенту (не пізніше 15 вересня)

Проект Закону надається для ознайомлення народним депутатам
(не пізніше як за чотири дні до його представлення у ВР)

Представлення Проекту Закону Міністром фінансів на
пленарному засіданні ВР (відбувається за процедурою
повного обговорення)

Про відхилення проекту
Закону

Прийняття ВР рішення

КМ у 7-денний термін подає проект Закону для
повторного представлення (з урахуванням
пропозицій ВР)

Міністр фінансів повторно представляє проект
закону про Державний бюджет (не пізніше 3-х днів
(після його повторного подання до ВР

Не пізніше як за п’ять днів
після подання КМ проекту
Закону до ВР

Про схвалення і прийняття
проекту Закону до розгляду

Проект закону розглядається народними
депутатами, у комітетах

Народні депутати, комітети подають свої
пропозиції до БК до 1 жовтня (до 6 жовтня в
разі повторного подання)

БК спільно з уповноваженими представниками КМ та
ініціаторами пропозицій розглядає їх не пізніше 15
жовтня (до 20 жовтня в разі повторного подання)
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Процедура прийняття Закону про Державний бюджет України

ВР розглядає проект Закону у першому читанні за
процедурою повного обговорення і приймає рішення не
пізніше 20 жовтня (25 жовтня в разі повторного подання)

ВР направляє проект Закону на повторне перше
читання (якщо під час постатейного голосування
пропозицій показники бюджету стають
розбалансованими)

БК готує проект Закону на повторне
перше читання

Схвалені висновки і пропозиції набувають статусу
Бюджетних висновків Верховної Ради
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КМ готує і подає до ВР доопрацьований проект Закону
і порівняльну таблицю з врахуванням Бюджетних
висновків у 14-денний строк не пізніше 3 листопада (8
листопада в разі повторного подання)

БК готує висновок щодо поправок і
пропозицій КМ у другому читанні
(протягом 3-х днів після внесення КМ
проекту Закону на друге читання)
Про прийняття проекту
Закону у другому читанні

БК готує проект Закону до
третього читання (не пізніше 25
листопада)

ВР розглядає проект Закону
у третьому читанні і голосує
неприйняті статті та проект
Закону в цілому

ВР розглядає проект
Закону на пленарному
засіданні (постатейно)

ВР приймає рішення (не
пізніш 20 листопада)
Про направлення проекту
Закону до КМ для підготовки
на повторне друге читання

Ні
Так

ВР голосує пропозиції БК і
проект Закону в цілому

Приймає рішення про
повторне третє читання

Приймає проект Закону в
цілому (до 1-го грудня)

ВР відхиляє проект Закону
якщо рішення про повторне
третє читання не прийнято

ВР приймає рішення щодо
підготовки КМ нового проекту
Закону (із встановленням
строків)
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БК готує висновки та пропозиції, порівняльну таблицю та проект
відповідної постанови Верховної Ради, які разом із супроводжувальними
документами розповсюджуються серед народних депутатів (не пізніше
як за п’ять днів до розгляду проекту Закону у першому читанні)

Внесення змін до Конституції України

Не менш двох третин
народних депутатів
Суб’єкти подання як для
звичайних законопроектів
Відмова від реєстрації за
порушення статей 85, 86
Регламенту

Президент України

Президент України

Законопроект І

Законопроект ІІ

Схема І

Не менш третини народних
депутатів

Законопроект ІІІ

Реєстрація законопроекту сектором реєстрації
законопроектів (в день внесення законопроекту до
ВР)

Відмова від реєстрації
альтернативного законопроекту
при порушенні строків подання

Голова ВР (або його заступник) направляє
законопроект до визначених ним комітетів і на
експертизу відомств, організацій та фахівців
СРЗ через відділ службової кореспонденції
розсилає копії зазначеним у резолюції адресатам
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Розсилка у 5денний термін
після реєстрації

Комітету, який
визначається
головним – ГК
(підготовування
попереднього
розгляду та
висновків щодо
включення
порядку денного)

Комітетам ВР
(згідно переліку
резолюції)

Народним
депутатам

Головному
організаційному
управлінню
Апарату ВР (для
контролю за
проходженням)

Комітету з питань
Регламенту для
експертизи
оформлення і
реєстрації
законопроекту

ГК після розгляду готує висновки і проекти актів
для прийняття рішень ВР

Висновки комітетів, проектів актів, інші необхідні
матеріали надаються народним депутатам не
пізніше як за 10 днів до розгляду питання

Законопроект І – Законопроект про внесення змін до розділу І
„Загальні засади”, розділу ІІІ „Вибори. Референдум” і розділу ХІІІ
„Внесення змін до Конституції України” Основного України;
Законопроект ІІ – законопроект про внесення змін до всіх інших
розділів Конституції України;
Законопроект ІІІ – законопроект про виділення коштів з Державного
бюджету України на проведення всеукраїнського референдуму щодо
змін Конституції;
Третина народних депутатів – третина народних депутатів від
конституційного складу Верховної Ради України;
Просто більшість – більшість народних депутатів від
конституційного складу Верховної Ради України;
Конституційна більшість – не менше як дві третини народних
депутатів від конституційного складу Верховної Ради України.

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ. ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОДАВЧОГО ПРОЦЕСУ

Реєстрація та внесення законопроекту на розгляд Верховної Ради

ВР розглядає питання щодо включення до
порядку денного та про порядок подальшої
роботи над законопроектом
у разі неприйняття
рішень 1,2,3
законопроект знімається
з розгляду

вирішення питання про

1) відкладення
прийняття рішення

2) включення
законопроекту (одного з
поданих ) до порядку
денного

3) включення та
звернення до КСУ про
надання ним висновку
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створення
тимчасової
спеціальної комісії
як головної
(за рішенням ВР)
відкладення звернення до КСУ
до настання певних обставин
чи здійснення певних дій

проведення
всенародного
обговорення
законопроекту

направлення на
експертизу, науковий
пошук або дослідження

підготовка до прийняття постанови
про звернення до КСУ

відповідні комітети ВР
узагальнюють
пропозиції та зауваження

ГК опрацьовує і доповідає про
них ВР

прийняття ВР рішення про
звернення до КСУ

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ. ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОДАВЧОГО ПРОЦЕСУ

ПІДГОТОВУВАННЯ І РОЗГЛЯД ПИТАННЯ
ПРО ВКЛЮЧЕННЯ ЗАКОНОПРОЕКТУ ДО
ПОРЯДКУ ДЕННОГО СЕСІЇ І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ

Постанову про направлення
законопроекту до КСУ прийнято

ні

Прийняття в першому читанні
законопроекту ІІІ

так

ВР вирішує питання про зміст і
строки подальшої роботи

ні

так

законопроект знімається з розгляду
Направлення законопроекту до КСУ для
отримання висновку щодо його відповідності
статтям 157 і 158 Конституції України
КСУ приймає висновок щодо відповідності
законопроекту статтям 157 і 158 Конституції

ні

Дивись схему ІІ

А
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КСУ визнав законопроект відповідним
статтям 157 і 158 без застережень
ГК готує висновок
Включення до порядку денного не раніше 7 днів після
надання народним депутатам висновку ГК або у
визначений ВР строк
ВР обговорює і приймає рішення щодо законопроекту
без внесення в нього змін
Про попереднє схвалення
законопроекту ІІ простою
більшістю

так

ні
ВР вирішує питання про зміст і
строки подальшої роботи

так

Про прийняття законопроекту І в
цілому конституційною більшістю

так
одночасне прийняття законопроекту
ІІІ простою більшістю голосів

ні

законопроект знімається з розгляду

законопроект знімається з розгляду

повторне подання можливе не
раніше ніж через рік

Повторне подання можливе лише
до ВР України наступного
скликання

ВР приймає рішення про прийняття
законопроекту ІІ конституційною
більшістю на наступній сесії парламенту

ні

так

Прийнятий закон підписується Головою ВР і
невідкладно направляється Президентові України
для підписання та офіційного оприлюднення

ні

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ. ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОДАВЧОГО ПРОЦЕСУ

ПОПЕРЕДНЄ СХВАЛЕННЯ, ПРИЙНЯТТЯ ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ
ЗАКОНОПРОЕКТУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Схема ІІ

У висновку КСУ є
застереження до
положень
законопроекту

КСУ визнав не відповідним
статтям 157 і 158
законопроект в цілому або
окремі його положення

ВР вирішує питання про подальшу роботу над законопроектом,
визначаючи

строк подання пропозицій,
поправок до законопроекту

строк їх опрацювання ГК
та іншими комітетами

строк надання документів
народним депутатам

дату розгляду питання про розгляд
пропозицій, поправок до
законопроекту про внесення змін
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Підготовка ГК законопроекту для прийняття до нього
пропозицій та поправок здійснюється в режимі другого
читання

Надання висновків та порівняльної
таблиці народним депутатам у визначені
ВР строки

Прийняття ВР поправок та
пропозицій

для законопроекту ІІ
простою більшістю

для законопроекту І
конституційною більшістю

прийняття ВР рішення про
звернення до КСУ

ні

рішення не прийнято, законопроект
вважається неприйнятим і знятим з розгляду

так
направлення законопроекту до КСУ для
отримання висновку щодо відповідності
статтям 157 і 158 Конституції України
До пункту А

повторне подання можливе не раніш ніж через
рік – для законопроекту ІІ, лише до ВР
наступного скликання – для законопроекту І

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ. ОСНОВНІ АСПЕКТИ ЗАКОНОДАВЧОГО ПРОЦЕСУ

РОЗГЛЯД ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ
ПРОПОЗИЦІЙ ТА ПОПРАВОК ДО
ЗАКОНОПРОЕКТУ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО
КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Table of Contents
INTRODUCTION................................................................................................... 8

CITIZEN PARTICIPATION
IN THE LEGISLATIVE PROCESS .......................................................... 9
INTRODUCTION . .............................................................................................. 11
THE LEGAL BASIS FOR COOPERATION OF GOVERNING
AUTHORITIES WITH CIVIL SOCIETY . ............................................................... 12
CITIZEN ACCESS TO THE LEGISLATIVE PROCESS: COOPERATION WITH
THE VERKHOVNA RADA OF UKRAINE ............................................................ 15
CITIZEN ACCESS TO THE LEGISLATIVE PROCESS:
COOPERATION WITH EXECUTIVE GOVERNMENT........................................... 18
THE DRAFT BILL “CARD”.................................................................................. 25
NGO PARTICIPATION IN LEGISLATIVE DRAFTING WORKING GROUPS
IN THE VERKHOVNA RADA OF UKRAINE . ...................................................... 28
THE WORK OF SPECIAL CONSULTATIVE- ADVISORY BODIES....................... 32
STRUCTURE AND SIGNIFICANCE OF THE INFORMATION RESOURCES
OF THE VERKHOVNA RADA OF UKRAINE....................................................... 35
Sitemap of the Verkhovna Rada of Ukraine Website................................ 37
Webpages of Committees of the Verkhovna Rada of Ukraine................. 38
Citizen Lawdrafting portal......................................................................... 41
HEARINGS IN THE VERKHOVNA RADA OF UKRAINE .................................... 43
Example of applications from Civil Society Organizations
to participate in the event of the Verkhovna Rada of Ukraine ................ 52
Guidelines for the Preparation of Material (analytical notes) for
Presentation at Committee Hearings or for Use by Parliamentary
Committees.............................................................................................. 54
APPLICATIONS AND REQUESTS FOR INFORMATION..................................... 61
Citizens' Appeals...................................................................................... 61
Requests for information........................................................................... 63
Distinguishing between Appeals and Requests for information............... 64
LIBRARIES PROVIDE ACCESS TO INFORMATION
ABOUT GOVERNING AUTHORITIES................................................................. 65

225

TABLE OF CONTENTS

EXAMPLES OF SUCCESSFUL COOPERATION BETWEEN VERKHOVNA
RADA OF UKRAINE COMMITTEES AND NGOS................................................ 67
WHAT PREVENTS CITIZENS ACCESS
TO THE LEGISLATIVE PROCESS....................................................................... 73
EXAMPLES OF COOPERATION OF CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS
AT DIFFERENT STAGES OF THE LEGISLATIVE PROCESS............................... 75
Public Participation in the Legislative Process: Legislative Proposal ...... 75
Public Participation in in the Legislative Process:
Second Reading of Bill ............................................................................ 80
Public Participation in implementation of the control function:
citizen appeal to Member of Parliament . ................................................ 83
Participation of Civil Society Organizations in Organizing and
Conducting Committee Hearings............................................................. 86
Applications for Participation in the Consultative / Civic Council
of the Parliamentary Committee............................................................... 90
Policy Paper for the Roundtable on "Legislative Support
the Introduction of Agricultural Land Market in Ukraine"
held in the Parliamentary Committee on Agriculture
Policy December 17, 2009....................................................................... 91
Speech's Roundtable "Legislative Support Implementation
of the Agricultural Land Market in Ukraine" held in the Parliamentary
Committee on Agriculture Policy December 17, 2009 ............................ 99
LAWMAKING OF THE VERKHOVNA RADA
OF THE SIXTH CONVOCATION ...................................................................... 101
SCHEME HOW TO PARTICIPATE AT LAWMAKING.......................................... 211

226

TABLE OF CONTENTS

MAIN ASPECTS OF THE LAWDRAFTING PROCESS................ 105
INTRODUCTION ............................................................................................. 106
Section 1. CONCEPT АND STAGES OF THE LEGISLATIVE PROCESS ......... 107
Section 2. PROCEDURE OF INTRODUCING THE DRAFT LAW
TO THE PARLIAMENT...................................................................................... 109
Legislation........................................................................................ 109
Legislative initiative..........................................................................109
Design of the Draft Law.................................................................... 110
Printing of the Draft Laws.................................................................. 112
Supporting Documents ...........................................................................113
Alternative Draft Laws................................................................................114
Registration of the Draft Law............................................................. 114
Grounds for Refusal of Registration of the Draft Law ....................... 115
Consideration of the Draft Laws and Legislative Proposals
by the Leadership of the Verkhovna Rada........................................ 115
Case of the Draft Laws..................................................................... 116
Preliminary Consideration of the Draft Law
by the Verkhovna Rada Committees................................................. 117
Distribution of Draft Laws to Verkhovna Rada Members................... 118
Expertise of the Draft Laws............................................................... 119
Grounds for Returning the Draft Law to the Subject
of Legislative Initiative....................................................................... 120
Withdrawal of the Draft Laws from Consideration ............................. 121
Withdrawal of the Draft Laws.................................................................. 121
Rejection of the Draft Laws.................................................................... 122
Including the Draft Law to the Plenary Session Agenda......................... 123
Section 3. THE PROCEDURE OF THE PLENARY CONSIDERATION
OF THE DRAFT LAWS...................................................................................... 124
Preparation and Consideration of the Draft Laws
in the First Reading........................................................................... 124
Preparation and Consideration of the Draft Laws
in the Second Reading..................................................................... 129
Preparation and Consideration of the Draft Laws
in the third reading............................................................................ 134
Preparation of the Laws to be Sent to the President
of Ukraine for Signature.................................................................... 137

227

TABLE OF CONTENTS

Reconsideration of the Law Returned by the President
of Ukraine (Veto)............................................................................... 141
Signature, Disclosure, Publication, Enactment of the Law................ 145
Archiving of Adopted Laws............................................................... 147
Section 4. FEATURES OF SUBMISSION AND ADOPTION
OF THE LAW ON STATE BUDGET .................................................................. 149
Legislation........................................................................................ 149
Development, Submission, Approval of the Main Directions
of the Budget Policy.. ................................................................ 149
Development of the Draft State Budget of Ukraine........................... 151
Submission of the Draft State Budget Law to the Parliament............ 153
Presentation of the Draft State Budget Law in the Parliament........... 156
Decision of the Verkhovna Rada on the Results of Presentation
of the Draft State Budget.................................................................. 157
Procedure of Consideration of the Draft State Budget........................... 157
Preparation of the Draft State Budget for the First Reading
by the Parliament.............................................................................. 158
Consideration of the Draft State Budget in the First Reading............ 159
Preparation of the Draft State Budget for the Second Reading......... 161
Consideration of the Draft State Budget in the Second Reading....... 162
Preparation of the Draft State Budget for the Third Reading............. 164
Consideration of the Draft State Budget in the Third Reading........... 165
Section 5 PROCEDURE OF THE SUBMISSION AND ADOPTION
OF THE AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION OF UKRAINE ................... 166
Legislation............................................................................................... 166
Subjects of Submission of the Draft Laws on Amendments
to the Constitution of Ukraine, Proposals, Amendments
and Proposals for their Consideration ................................................... 171
Procedure of Submission of the Draft Laws
on Amendments to the Constitution of Ukraine,
Proposals and Amendments to Them ................................................... 172
The Withdrawal of the Draft Laws on Amendments
to the Constitution of Ukraine, Proposals, Amendments ....................... 175
Preparation for Consideration of Including the Draft Laws
on Amendments to the Constitution of Ukraine to the Agenda
of the Session of the Verkhovna Rada and the Procedure
for its Further Elaboration....................................................................... 176

228

TABLE OF CONTENTS

Consideration for Including the Draft Laws on Amendments
to the Constitution of Ukraine to the Agenda of the Session of the
Verkhovna Rada and the Procedure for Further Elaboration................. 180
Preparation of the Draft Law for its Preliminary Approval
or Adoption by the Verkhovna Rada....................................................... 183
Appeal to the Constitutional Court of Ukraine on its Opinion
on Compliance of the Draft Law with the Requirements
of Articles 157 and 158 of the Constitution of Ukraine........................... 188
Preliminary Approval, Adoption of the Draft Law which
on the Conclusion of the Constitutional Court of Ukraine Meets the
Requirements of Articles 157 and 158 of the Constitution of Ukraine.... 189
Introduction and Consideration in the Main Committee
of the Proposals and Amendments to the Draft Law
on Amendments to the Constitution of Ukraine . ................................... 194
Consideration by the Verkhovna Rada of the Proposals
and Amendments to the Draft Law on Amendments
to the Constitution of Ukraine................................................................. 197
ANNEXES (CHARTS) ...................................................................................... 201
Registration and Submission of the Draft Law to the Parliament........... 203
First Reading of the Draft Law................................................................ 205
Second Reading of the Draft Law.......................................................... 207
Third Reading of the Draft Law............................................................... 209
Consideration of the Law by the President of Ukraine,
Enactment of the Law............................................................................. 211
Procedure of Adoption of the Law on State Budget............................... 213
Procedure of Amending the Constitution of Ukraine.............................. 217

229

FOREWARD
Law making: Citizen Participation in the Legislative Process. Main Aspects of the
Lawdrafting Process / Bazilevych D.S., Valentine E., Vinokurov I.M., Haraschenko M.V.,
Zhuhay N.S., Kryzhanivskyi V.P., Nechyporenko L.O., Rakhimkulov E.R., Rudenko M.O.,
Suslova O.I., Fuley T.I., Cherednichenko S.G. – 232 p.
ISBN 978-966-2214-16-1

I

nteraction between state institutions and citizens is an important mechanism for
maintaining transparency in government decision-making, for enforcement and
implementation of laws and also for the development of civil society by improving
the legal and political culture of its citizens.
This publication – a guide or manual – consists of two parts. The first part
on “Public Participation in the Legislative Process” describes what opportunities
exist for collaboration between citizens and the Verkhovna Rada of Ukraine and/
or the executive government. The second part on “Basic Aspects of the Legislative
Process” describes in detail the stages of the legislative process in the Verkhovna
Rada of Ukraine.
The Inter-Parliamentary Union and the United Nations Development
Programme in April 2012 published a comparative analysis of The Global
Parliamentary Report 1. The changing nature of parliamentary representation .
According to this study there are increasing expectations from the public regarding
cooperation with parliaments. Trends include:
• Getting more information on parliamentary activities and how one can
influence parliaments’ decisions;
• Greater accountability of parliaments and their ability to respond to public
inquiries;
• Receiving services according to citizen’s needs.
In Ukraine in recent years, there has been an increase in the opportunities
for citizens to cooperate with the authorities and to obtain more information
about legislative initiatives and how they are considered and decided. For
example, in parliamentary committees an increasing number of public events are
conducted, including parliamentary committee hearings and public roundtables.
Additionally, almost all the parliamentary committees have their own pages on
the parliament’s website and some are active on social media networks. There
are more opportunities to comment on draft laws through the government civic
1 Регламент Верховної Ради, ч.5-6 ст.147;
Ukrainian Translations of the Executive Summary: http://pdp.org.ua/images/stories/materials/Parlament_report_web_ukr_2012Nov.pdf
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SUMMARY

engagement portal www.civic.kmu.gov.ua or through the Verkhovna Rada’s
soon-to-be-launched “The People’s Lawmaking Portal.” On the other hand, greater
opportunities for cooperation lead to higher demands on the professional level of
civil society experts.
This guide may be used to help choose the best way and the best time to
cooperate with the parliament or executive government. In particular it will help
the reader to better understand all stages of the legislative process. In this second
edition both parts of the manual have been updated and revised in accordance
with the changes that have occurred in the provision of Rules and Procedures of
the Verkhovna Rada of Ukraine (current on January 1, 2013). It also takes into
account the increased interest in how public organizations and individual citizens,
experts cooperate with parliament and executive government authorities. This
volume is part of the Lawmaking series of the USAID Parliamentary Development
Project: Legislative Policy Development Program (PDP II).
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