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ГРОМАДСЬКІСТЬ — соціально активна частина
суспільства, яка на добровільних засадах бере участь у
суспільно-політичному житті країни.

Організації громадянського суспільства – це зареєстровані
відповідно до чинного законодавства громадські організації,
професійні спілки, організації роботодавців, благодійні організації,
релігійні організації, творчі спілки та інші організації, діяльність яких
не пов’язана із здійсненням владних повноважень і отриманням
прибутку з метою його розподілу.

• Оцінка діяльності органів виконавчої влади, ефективності прийняття і
виконання такими органами рішень,
• Підготовка пропозицій щодо розв'язання суспільно значущих проблем для їх
врахування органами виконавчої влади у своїй роботі.

Громадська рада – це тимчасовий консультативно дорадчий орган, утворений при органі виконавчої влади для
сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної
політики
Створення та діяльність громадської ради визначається Постановою Кабінету
Міністрів України від 3 листопада 2010 р. №996 «Про забезпечення участі
громадськості у формуванні та реалізації державної політики»

Основними завданнями громадської ради є:
• сприяння реалізації громадянами конституційного права на
участь в управлінні державними справами;
• здійснення громадського контролю за діяльністю органу;
• сприяння врахуванню органом громадської думки під час
формування та реалізації державної політики.

Обмеження членства у громадській раді
До складу громадської ради не можуть бути
обрані народні депутати України, депутати
Верховної Ради Автономної Республіки Крим та
місцевих рад, посадові особи органів державної
влади, органів влади Автономної Республіки
Крим та місцевого самоврядування.

Функції громадської ради
• Експертна - подає обов'язкові для розгляду пропозиції щодо
підготовки НПА;
• Комунікативна – інформує громадськість про свою діяльність,
прийняті рішення та їх виконання (на оф. веб-сайті). Збирає,
узагальнює та подає інформацію про пропозиції інститутів
громадянського суспільства щодо вирішення питань, що мають
суспільне значення, організовує публічні заходи для обговорення
вказаних питань;
• Контролююча – проводить відповідно до законодавства
громадську експертиза, у тому числі антикорупційну проектів
нормативно-правових актів. Здійснює громадський контроль за
врахуванням органом пропозицій та зауважень громадськості;
• Консультативна – готує та подає органу пропозиції до
орієнтовного плану консультацій з громадськістю.

Участь громадської ради у проведенні органом
виконавчої влади консультацій з громадськістю
Громадська рада:
• отримує від органу виконавчої влади проекти
нормативно-правових актів, що потребують обговорення,
та інформаційно-аналітичні матеріали до них у 3-денний
строк після початку таких консультацій;
• делегує на запрошення органу виконавчої влади своїх
представників для участі у заходах у рамках консультацій
з громадськістю;
• може провести своє засідання в рамках публічного
громадського обговорення, організованого органом
виконавчої влади;
• подає на розгляд органу виконавчої влади пропозиції, що
стосуються діяльності органу.

У ОБОВ’ЯЗКОВОМУ ПОРЯДКУ проводяться
консультації з громадськістю щодо:
 проектів нормативно-правових актів, що мають
важливе
суспільне
значення
і
стосуються
конституційних прав, свобод та інтересів 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.

Наповнення рубрики «Громадська рада»
• Установчі документи: • положення про громадську
раду; • регламент громадської ради (за наявності); • наказ
про затвердження складу громадської ради; • протокол
установчих зборів громадської ради.
• Діяльність громадської ради: • плани роботи
громадської ради на кожний рік; • щорічні звіти про
роботу громадської ради; • протоколи засідань
громадської ради; • рішення громадської ради; • порядки
денні засідань громадської ради та її робочих органів; •
оголошення, анонси подій; • новини, повідомлення.
• Структура та склад громадської ради: • структура
громадської ради; • керівний склад громадської ради; •
склад робочих органів громадської ради.
• Контактні дані громадської ради.
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Основні канали комунікації громадської ради
1. Інформування через ЗМІ
• Прес-реліз
• Прес-конференція і бріфінг
• Теле- радіоефіри
• Тематичні розділи
2. Громадське лобіювання
• Пряме інформування посадовців
• Ініціація звернень виступи на заходах органів влади
3. Організація ПР-заходів
• Зустрічі з громадськістю
• Виставочні заходи
• Засідання круглих столів
• Розважальні заходи
4. Загальне інформування усіх свої цільових
• Виготовлення та поширення презентаційних матеріалів
• Поштові розсилки
• Відвідування заходів інших інституцій

аудиторій

Напрямки підвищення інституційної
спроможності громадських рад
• Організація постійних навчань активу ГР;
• Залучення зовнішнього фінансування через
інститути громадянського суспільства;
• Налагодження постійної взаємодії із ЗМІ;
• Залучення зовнішніх експертів з різних сфер;
• Ініціювати ухвалення місцевих програм
сприяння розвитку громадянського суспільства.

Комітети Громадської ради при
Мінагрополітики

Комітет з питань розвитку
аграрних ринків, фінансів та
оподаткування АПК

Комітет з питань
сільського розвитку та
земельних відносин

Комітет з питань науки, освіти, інновацій,
технологій та безпеки харчової продукції

Ефективна співпраця між членами –
запорука авторитету Громадської ради
Члени ГР – мають різні інтереси, завдання, розрізнені та
різнорідні за своїми професійними та галузевими потребами.

Через координацію та налагодження ефективної
співпраці громадських організацій між собою у
підготовці спільних узгоджених рішень з питань
розвитку аграрного сектору та сільського розвитку

Конструктивна робота та прийняття
узгоджених та відповідальних рішень.

Дякую за увагу!
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