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10. ПАРЛАМЕНТСЬКІ СЛУХАННЯ З ПРОБЛЕМ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 
 

Парламентські слухання „Реформування Збройних Сил України.  
Політико-правові та соціально-економічні аспекти” 

(Постанова „Про схвалення рекомендацій парламентських слухань з питань 
реформування Збройних Сил України” №931-XIV від 14.07.1999) 

 
Зміст слухань та рекомендацій учасників 
 
За результатами слухань учасники рекомендували Кабінету Міністрів України: 
• при розробці проектів Державного бюджету України на 2000 і наступні роки 

передбачати фінансування видатків на національну оборону в обсягах, що 
забезпечують підтримання на належному рівні боєздатності і боєготовності 
Збройних Сил України та Прикордонних військ України, реалізацію державних 
програм, пов'язаних з національною безпекою і обороною; 

• заборонити відключення військових частин, організацій і установ Збройних Сил 
України та інших збройних формувань від мереж зв'язку, енерго- та 
водопостачання; 

• розглянути питання про звільнення виробників оборонної продукції від сплати 
податку на додану вартість на продукцію, що реалізується за Державним 
оборонним замовленням; 

• затвердити Положення про перерозподіл трудових ресурсів на період мобілізації та 
воєнного часу. Після прийняття Закону України "Про правовий режим воєнного стану" 
оперативно затвердити Положення про військово-транспортний обов'язок; 

• для піднесення престижу військової служби вжити заходів до поліпшення 
матеріального і соціально-побутового забезпечення військовослужбовців, їх сімей, 
ветеранів військової служби; 

• невідкладно розробити і подати на розгляд Верховної Ради України проекти законів 
про внесення змін до законів України "Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей", "Про пенсійне забезпечення 
військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх 
справ"; 

• прискорити розробку Комплексної програми забезпечення житлом 
військовослужбовців та членів їх сімей на 1999-2005 роки; 

• внести на розгляд Верховної Ради України проекти законів та прийняти необхідні 
урядові рішення щодо посилення соціального захисту батьків і членів сімей 
загиблих у мирний час військовослужбовців та інвалідів, інвалідність яких 
настала під час військової служби; 

 
Результати виконання рекомендацій учасників парламентських слухань 
 
Законами „Про Державний бюджет України на 2000 рік” та на наступні роки не 
передбачалось достатнього фінансування Збройних Сил. Зокрема, за інформацією 
колишнього Міністра оборони України В.Шкідченка (під час заслуховування 12 листопада 
2002 року у Верховній Раді інформації Кабінету Міністрів про хід реформування Збройних 
Сил ) у 2002 році „нормативна потреба на реформування Збройних сил за умов повної 
ліквідації військових структур та виконання усіх чинних законів і нормативних актів складає 
понад 1,4 мільярда гривень. В Державному бюджеті на 2002 рік на заходи реформування 
призначено лише 40 мільйонів 180 тисяч грн., тоді як річна нормативна потреба на 
утримання механізованої бригади складає біля 32 мільйонів гривень, тоді як реально 
фінансується в розмірі 16 мільйонів. на забезпечення пально-мастильними матеріалами в 
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середньому виділялося 10-14 відсотків від мінімальної потреби, продовольством - 60-70, 
речовим майном - 23, для здійснення військових перевезень -31,5 відсоток. 
Урядом не було виконано рекомендації учасників парламентських слухань і в частині 
заборони відключення військових частин, організацій і установ Збройних Сил України 
та інших збройних формувань від мереж зв'язку, енерго- та водопостачання. 
Що стосується виконання Урядом рекомендації учасників слухань в частині звільнення від 
сплати ПДВ виробників оборонної продукції, що реалізується за Державним оборонним 
замовленням, то необхідно відзначити наступне. Верховною Радою України 11 січня 
2001 року було схвалено Закон „Про визнання бронетанкової галузі однією з 
пріоритетних у промисловості України та заходи щодо надання їй державної 
підтримки”, за яким на період з 1 січня 2001 року до 1 січня 2006 року операції з продажу 
товарів (робіт, послуг), що використовуються підприємствами концерну "Бронетехніка 
України" - виконавцями державного оборонного замовлення та міжнародних контрактів для 
виготовлення та модернізації броньованих бойових машин, а також з продажу броньованих 
бойових машин і комплектуючих виробів до них, які реалізуються державному замовнику 
або замовнику за міжнародним контрактом, оподатковуються податком на додану вартість за 
нульовою ставкою. У цьому контексті варто відзначити, що, по-перше, дія зазначеного 
Закону поширювалась не на всі підприємства, що здійснюють виробництво продукції за 
Державним оборонним замовленням, а лише на підприємства концерну „Бронетехніка 
України”, по-друге, прийняття зазначеного Закону не стало наслідком відповідних 
лобістських дій з боку Уряду, по-третє, Закон було прийнято через майже 3 роки після 
проведення парламентських слухань. Звідси можна зробити висновок, що Урядом згадана 
рекомендація учасників парламентських слухань виконана не була. 
Не було виконано Кабінетом Міністрів України і рекомендації учасників 
парламентських слухань в частині затвердження Положення про перерозподіл 
трудових ресурсів на період мобілізації та воєнного стану та Положення про військово-
транспортний обов'язок. 
29 листопада 1999 року Кабінетом Міністрів України було затверджено Комплексну 
програму забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей, а 29 січня 2003 
року – План заходів щодо коригування Комплексної програму забезпечення житлом 
військовослужбовців та членів їх сімей. Однак затвердження цієї програми було 
зумовлено не рекомендаціями учасників парламентських слухань, а Указом Президента 
України „Про Комплексну програму забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх 
сімей” від 2 жовтня 1999 року. Всупереч рекомендаціям учасників парламентських слухань 
Урядом не було визначено загальну тривалість та етапи реалізації Програми. Відповідно, 
можна стверджувати про часткове виконання Кабінетом Міністрів України відповідної 
рекомендації учасників парламентських слухань. 
Інші важливі рекомендації учасників парламентських слухань виконані не були. 
Зокрема, Урядом не було вжито заходів щодо поліпшення матеріального і соціально-
побутового забезпечення військовослужбовців, їх сімей, ветеранів військової служби. 
Зокрема, протягом 2000 року не було виконано вимоги частини другої статті 62 Закону 
України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" стосовно відшкодування витрат на 
санаторно-курортне лікування, оплату житлово-комунальних послуг, електроенергії, газу і 
палива внаслідок зупинення дії встановлених законодавством пільг і соціальних гарантій; 
вжито заходів для виконання міжнародних зобов'язань України та усунення дискримінації у 
пенсійному забезпеченні військовослужбовців, звільнених із Збройних Сил СРСР, порівняно 
з пенсіонерами Збройних Сил України, а також диспропорцій, що утворилися у пенсійному 
забезпеченні військових пенсіонерів залежно від термінів їх звільнення із Збройних Сил 
України. 
 
Висновки: 
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Своєчасно та в повному обсязі жодну з рекомендацій учасників слухань Уряд не виконав. 
Кабінетом Міністрів України не було вжито заходів для належного фінансування 
Збройних Сил України у 2000 – 2004 роках, для поліпшення матеріального і соціально-
побутового забезпечення військовослужбовців, забезпечення житлом 
військовослужбовців та членів їх сімей. Також не було виконано рекомендації учасників 
слухань щодо розробки та прийняття необхідних нормативно-правових актів, 
звільнення від сплати ПДВ виробників оборонної продукції, що реалізується за 
Державним оборонним замовленням. Попри неодноразове визнання парламентом 
діяльності Уряду у сфері реформування Збройних Сил та посилення соціального захисту 
військовослужбовців незадовільною (див. Постанову Верховної Ради від 28 листопада 
2002 року „Про інформацію Кабінету Міністрів України про хід виконання вимог чинного 
законодавства та заходи, які вживаються Кабінетом Міністрів України, щодо 
посилення соціального захисту військовослужбовців, пенсіонерів Збройних Сил і 
ветеранів військової служби, членів їхніх сімей, поліпшення їх пенсійного, медичного, 
житлового, транспортного забезпечення» та Постанову Верховної Ради від 28 
листопада 2002 року „Про інформацію Кабінету Міністрів України про хід 
реформування Збройних Сил України”), жодних політичних наслідків для Уряду та 
Міністра оборони прийняття відповідних постанов Верховної Ради України не мало. 
 
Парламентські слухання „Демографічна криза в Україні: її причини та наслідки” 
(Постанова „Про Рекомендації парламентських слухань „Демографічна криза в 

Україні: її причини та наслідки” №940-IV від 05.06.2003) 
 
Зміст слухань та рекомендацій учасників 
 
Учасники слухань відзначили, що протягом останніх років чисельність населення України 
зменшилася майже на чотири з половиною мільйони осіб. Різко знизилася 
народжуваність, зросла смертність, зокрема смертність людей працездатного віку. Це 
спричинило випереджаюче скорочення працездатного населення, небезпечне зменшення 
трудового і демовідтворюючого потенціалу, що загрожує сповзанням України в 
деградаційну спіраль, за якою робоча сила вибуває і не відтворюється. На демографічній 
ситуації в країні негативно позначається наростання міграційних процесів - від'їзд 
багатьох громадян України на постійне проживання до інших держав, а також пошук 
мільйонами людей роботи за кордоном. 
Кабінету Міністрів України рекомендовано: 

• розробити єдину державну (національну) Концепцію демографічного розвитку 
України, яка передбачала б з урахуванням досвіду передових європейських країн 
цілісну систему заходів економічного, правового, соціального, освітнього, 
культурного, інформаційно-пропагандистського та організаційного характеру і була 
спрямована на зниження смертності, підвищення народжуваності, захист, 
реабілітацію та відновлення генофонду населення України, відвернення міграції, 
яка погіршує демографічну ситуацію в країні; 

• вжити невідкладних заходів до погашення заборгованості із заробітної плати та 
забезпечення своєчасної її виплати (в тому числі на приватних підприємствах), а 
також пенсій, стипендій, допомог, інших соціальних виплат; 

• забезпечити безумовне виконання положень Закону України "Про пріоритетність 
соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному 
господарстві", особливо в частині зміцнення матеріально-технічної бази 
агропромислового комплексу та відшкодування з Державного бюджету України 
витрат на спорудження об'єктів соціальної інфраструктури на селі; 

• запровадити систему оперативного статистичного та медико-екологічного 
моніторингу демографічних процесів; 
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• звернути особливу увагу на необхідність докорінного поліпшення охорони здоров'я, 
забезпечення доступності медичної допомоги для всіх верств населення, пропаганду і 
стимулювання здорового способу життя, репродуктивного здоров'я, безпечного 
материнства, виховання демовідтворюючої духовності і моральності. 

• підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України проекти законів України 
про гарантований обсяг надання медичної допомоги, про контроль над 
реалізацією тютюнових виробів і спиртних напоїв. 

• запровадити пільгове оподаткування та довгострокове кредитування сімей з 
дітьми залежно від кількості дітей; 

• забезпечити збільшення видатків на пільгове кредитування будівництва житла; 
• забезпечити збільшення до двох прожиткових мінімумів розміру допомоги у 

зв'язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею 
трирічного віку; забезпечити одноразову допомогу сім'ї при народженні дитини, 
яка має бути адекватною витратам на придбання дитячого ліжка, постільних 
речей, коляски, ванночки та необхідної кількості пелюшок і дитячого одягу, 
аптечки з коригуванням цих сум залежно від змін цін; 

• розробити механізм запровадження депозитних рахунків на ім'я кожної 
новонародженої дитини для накопичення коштів до її повноліття з державними 
гарантіями їх захисту від інфляції; вжити заходів щодо розширення виробництва 
доступних за ціною товарів довготривалого користування (холодильників, 
пральних машин, кухонних комбайнів). 

 
Результати виконання рекомендацій учасників парламентських слухань 
 
Концепція демографічного розвитку України на 2005 – 2015 рр. була розроблена 
Інститутом демографії та соціальних досліджень НАНУ та схвалена Постановою Президії 
Національної академії наук України 16 червня 2004 року. Щоправда Концепція так і не була 
затверджена Постановою Кабінету Міністрів України, як це передбачалось рекомендаціями 
учасників парламентських слухань. 
За підсумками наради з питання скорочення заборгованості із заробітної плати під 
головуванням Першого віце-прем’єр-міністра М.Азарова, яка відбулась 15 вересня 2004 року 
Мінпраці визнано головним органом виконавчої влади у роботі по скороченню 
заборгованості із заробітної плати та відповідальним за виконання Указу Президента “Про 
невідкладні заходи щодо завершення погашення заборгованості із заробітної плати” від 25 
травня 2004 р. Міністерство має видати спеціальний наказ про порядок роботи щодо 
завершення погашення заборгованості із заробітної плати та подати його Першому віце-
прем’єр-міністрові. Керівники конкретних центральних та місцевих органів виконавчої 
влади отримали доручення розглянути усі проблемні питання за судовими рішеннями щодо 
примусового утримання заборгованості із заробітної плати: у випадках, де є вплив держави, 
вона має бути ліквідованою до 1-го жовтня 2004 року. У кожному центральному та 
місцевому органі виконавчої влади один із заступників керівника персонально відповідатиме 
за погашення заборгованості із заробітної плати у підпорядкованих структурах. Таким 
чином, Кабінет Міністрів України вживає заходів, спрямованих на погашення 
заборгованості із заробітної плати. 
Що стосується збільшення до двох прожиткових мінімумів розміру допомоги у зв'язку з 
вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; 
забезпечення одноразової допомоги сім'ї при народженні дитини на рівні, адекватному 
витратам на придбання дитячого ліжка, постільних речей, коляски, ванночки та 
необхідної кількості пелюшок і дитячого одягу, аптечки; запровадження пільгового 
оподаткування та довгострокового кредитування сімей з дітьми залежно від кількості 
дітей; забезпечення збільшення видатків на пільгове кредитування будівництва житла, 
внесення на розгляд Верховної Ради України законопроектів про гарантований обсяг 
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надання медичної допомоги, про контроль над реалізацією тютюнових виробів і 
спиртних напоїв, то відповідні рекомендації учасників слухань виконано не було. 
 
Висновки: 
 
Хоча переважну більшість рекомендацій учасників парламентських слухань Кабінетом 
Міністрів України не було, Урядом вживаються заходи спрямовані на покращення 
демографічної ситуації в Україні: планується підвищення мінімальної заробітної плати, 
пенсій та стипендій, з 2005 року планується суттєво збільшити фінансування 
соціальних програм, погашення заборгованостей із соціальних виплат тощо. 
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11. ПАРЛАМЕНТСЬКІ СЛУХАННЯ З ОКРЕМИХ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ  
 
Парламентські слухання „Про невідкладні заходи по виконанню законодавства щодо 
соціального захисту пенсіонерів, ветеранів та інвалідів і шляхи його удосконалення” 

(Постанова „Про рекомендації парламентських слухань щодо невідкладних заходів по 
виконанню законодавства з питань соціального захисту пенсіонерів, ветеранів та 

інвалідів і шляхи його удосконалення” №621-XIV від 05.05.1999) 
 
Зміст слухань та рекомендацій учасників 
 
Учасники слухань відзначили, що з року в рік зменшуються бюджетні асигнування на 
соціальний захист; у занедбаному стані перебуває ряд госпіталів для ветеранів та 
інвалідів війни. Знущанням над хворими є те, що на харчування для них виділяється 65-90 
копійок, на лікування - до 1 гривні на добу, обмежується подача електроенергії (8 годин на 
добу), паралізована робота діагностичних кабінетів. Взагалі, ліків виділяється лише 
близько 20 відсотків від потреби, а харчування не перевищує 40 відсотків біологічної 
норми. Надзвичайно низьким розміром пенсій, зрівнялівкою, порушенням рівності прав 
пенсіонерів характеризується пенсійне забезпечення для 13,4 млн. громадян. У державі 
склалася хибна практика здійснення цілої низки соціальних виплат з Пенсійного фонду 
України, які не пов'язані з трудовим вкладом працівників. Не забезпечено виконання 
Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про пенсійне 
забезпечення"  від 4 червня 1997 року щодо підвищення рівня мінімальної пенсії за 
віком. Недосконалим залишається механізм коригування заробітної плати для обчислення 
розміру пенсії тим категоріям осіб, які вийшли на пенсію до 1992 року, чим суттєво 
знецінено зарплату і тим самим розмір їх пенсій. Не проведено в повному обсязі 
індексацію пенсій. Вкрай складна ситуація із виплатою пенсій. Заборгованість з її 
фінансуванням постійно зростає і вже перевищила 2,3 млрд. гривень. Хронічними стають 
невиплати пенсій в багатьох регіонах упродовж 5-8 місяців, масове погашення 
заборгованості різними товарами, нерідко сумнівної якості, у тому числі горілчаними 
виробами, мінеральними добривами і навіть домовинами та надгробними плитами. 
Учасники парламентських слухань рекомендували Кабінету Міністрів України: 
• внести зміни або скасувати постанови, які суперечать чинному законодавству, 

зокрема: "Про індексацію грошових доходів громадян"; "Про затвердження 
порядку забезпечення інвалідів автомобілями"; "Про встановлення норм 
користування комунальними послугами громадянами, які мають пільги щодо їх 
оплати"; "Про внесення змін до порядку подання і розміри грошових компенсацій 
вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян"; "Про 
впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за 
рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за 
певними категоріями захворювань"; "Про організаційні заходи щодо застосування 
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту; 

• вжити заходів щодо: легалізації доходів населення, зменшення тіньового сектора 
економіки та підготовки пропозицій для вирішення у законодавчому порядку питання 
посилення відповідальності платників, які ухиляються від реєстрації та сплати збору на 
обов'язкове державне пенсійне страхування; погашення заборгованості Пенсійному 
фонду України з Державного бюджету України і з Фонду для здійснення заходів 
щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту 
населення; 

• розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України, в якому 
комплексно і системно вирішити питання наповнення бюджету Пенсійного фонду 
України, в тому числі за рахунок можливого встановлення зборів за послуги, що 
надаються операторами мобільного зв'язку; 
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• виплати громадянам заборгованості по знецінених грошових заощадженнях в 
установах Ощадбанку станом на 1 січня 1992 року; 

• протягом першого півріччя 1999 року затвердити перелік аптек (не менше двох в 
районі, місті), що не підлягають приватизації, або відновити статус об'єктів 
комунальної чи державної власності для пільгового відпуску ліків ветеранам війни та 
іншим пільговим категоріям населення; спеціалізованих магазинів, відділів, секцій, 
що не підлягають приватизації, для продажу товарів ветеранам війни; переглянути 
норми та переліки товарів для продажу їх ветеранам за соціально доступними 
цінами;  

• збільшити виділення коштів на закупівлю, технічне обслуговування автомобілів 
для інвалідів війни, виплату компенсацій на бензин, а також транспортне 
обслуговування; санаторно-курортне лікування та виплату компенсацій інвалідам 
і ветеранам війни замість путівок, вартості самостійного санаторно-курортного 
лікування; 

• відповідно до статей 12-15 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", протягом першого півріччя 1999 року затвердити середні 
норми споживання газу, електроенергії, інших комунальних послуг, що надаються 
ветеранам війни та іншим пільговим категоріям населення; 

• підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України проекти законів про 
внесення змін і доповнень до Закону України "Про основи соціальної захищеності 
інвалідів в Україні", про державну соціальну допомогу та про впорядкування пенсій 
різним категоріям населення; 

• зупинити дію Постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 1999 року № 180 
"Про деякі питання діяльності Державного казначейства України" в частині 
обслуговування позабюджетних коштів Фонду України соціального захисту інвалідів. 

 
Результати виконання рекомендацій учасників парламентських слухань 
 
Постанова Кабінету Міністрів України „Про індексацію грошових доходів громадян” від 
21.12.1998 р. була скасована лише 17 липня 2003 року; протягом 1999 – 2000 років не зазнав 
суттєвих змін і затверджений відповідною Постановою Кабінету Міністрів України Порядок 
забезпечення інвалідів автомобілями; зміни до Постанови Кабінету Міністрів України „Про 
встановлення норм користування житлово-комунальними послугами громадянами, які мають 
пільги щодо їх оплати” були внесені лише у 2003 – 2004 рр. (Постанови Кабінету Міністрів 
від 17.12.2003 та 31.12.2004); зміни до Постанови Кабінету Міністрів України „Про порядок 
надання і розміри грошових компенсацій вартості санітарно-курортного лікування деяким 
категоріям громадян” також були внесені лише у 2004 році (Постанова Кабінету Міністрів 
України від 17.06.2004 № 785); зміни до Постанови Кабінету Міністрів „Про організаційні 
заходи щодо застосування Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту” також були внесені лише у 2004 році (Постанова Кабінету Міністрів від 
29.10.2004 № 1471); зміни до Постанов Кабінету Міністрів „Про впорядкування 
безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі 
амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань” 
від 17 серпня 1998 року та „Про деякі питання діяльності Державного казначейства України” 
від 17 лютого 1999 року взагалі не були внесені. Таким чином, рекомендації учасників 
парламентських слухань  в частині доцільності внесення змін або скасування окремих 
нормативно-правових актів Уряду Кабінетом Міністрів протягом розумного строку 
виконані не були. 
Що стосується виконання рекомендацій учасників парламентських слухань в частині 
необхідності детінізації української економіки, легалізації доходів населення, то суттєвих 
кроків у цьому напрямі здійснено не було; значна частина економіки України продовжує 
залишатись в тіні. 
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15 липня 1999 року до Закону „Про збір на загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування” було внесено зміни, якими передбачалось віднесення до об’єктів справляння 
збору на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування послуг стільникового 
рухомого зв’язку, іншими словами – відповідна рекомендація учасників парламентських 
слухань була виконана. 
21 листопада 1996 року Верховною Радою України було прийнято Закон „Про державні 
гарантії відновлення заощаджень громадян”, яким було передбачено компенсацію 
знецінених грошових заощаджень громадян у грошовій формі за рахунок коштів 
Державного бюджету, починаючи з 1997 року. Однак вимоги даного Закону почались 
виконуватись лише з 2004 року (Постанова Кабінету Міністрів від 11.03.2004 № 306). 
Фактично Уряд проігнорував відповідні рекомендації Уряду, і прийняття ним 
зазначеної Постанови стало можливим не завдяки проведенню парламентських 
слухань, а насамперед завдяки сприятливій економічній кон’юнктурі у 2004 році. 
Зміни до встановлених норм споживання газу населенням були внесені лише у 2002 році 
(Постанова Кабінету Міністрів України від 29.10.2002 р. № 1632), норми споживання 
населенням електроенергії, на оплату яких надається субсидія, були скориговані роком 
пізніше (Постанова Кабінету Міністрів України від 07.11.2003 № 1740), норми споживання 
комунальних послуг взагалі не були піддані будь-яким корективам. Зазначене свідчить про 
невиконання відповідних рекомендацій учасників парламентських слухань. 
Кабінетом Міністрів не було затверджено переліку аптек, що не підлягають приватизації; 
не було відновлено і статус об'єктів комунальної чи державної власності для пільгового 
відпуску ліків ветеранам війни та іншим пільговим категоріям населення; спеціалізованих 
магазинів, відділів, секцій, що не підлягають приватизації, для продажу товарів 
ветеранам війни; не було переглянуто норми та переліки товарів для продажу їх 
ветеранам за соціально доступними цінам. 
Кабінетом Міністрів своєчасно не були виконані й інші рекомендації учасників слухань, 
зокрема – в частині виділення коштів на закупівлю, технічне обслуговування 
автомобілів для інвалідів війни, виплату компенсацій на бензин, а також транспортне 
обслуговування; санаторно-курортне лікування та виплату компенсацій інвалідам і 
ветеранам війни замість путівок, вартості самостійного санаторно-курортного 
лікування (так, порядок виплати компенсації самостійного санітарно-курортного 
лікування та компенсації замість санаторно-курортної путівки було врегульовано лише 
17 червня 2004 року Постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 року № 
785) 
 
Висновки: 
 
Жодна з рекомендацій учасників парламентських слухань своєчасно Урядом виконана не 
була. Окремі з рішень, на необхідності прийняття яких наполягали учасники 
парламентських слухань, були ухвалені у 2003 – 2004 рр. і то лише завдяки сприятливій 
економічній кон’юнктурі. 
 
 

Парламентські слухання “Про державну політику в галузі повернення та 
компенсації втрачених (знецінених) заощаджень громадян. Стан відновлення та 

перспективи” (08.12.2003) 
(Про Рекомендації парламентських слухань "Про державну політику в галузі 
повернення та компенсації втрачених (знецінених) заощаджень громадян. Стан 

відновлення та перспективи" (№1427-IV від 03.02.2004) 
 
Учасники парламентських слухань, які відбулися 8 грудня 2003 року, проаналізували стан 
і проблеми державної політики в галузі повернення та компенсації втрачених (знецінених) 
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заощаджень громадян і відзначили, що робота Кабінету Міністрів України щодо розробки 
механізму повернення заощаджень проводиться надзвичайно низькими темпами. Питання 
повернення грошових заощаджень, втрачених громадянами України, залишається одним з 
найбільш актуальних і складних соціальних питань сьогодення, проте норми, встановлені 
Законом України "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України", 
не виконуються. 
Практичний досвід майже семирічного виконання вищезазначеного законодавчого акта, 
яким встановлені зобов'язання держави перед громадянами щодо відновлення знецінених 
заощаджень в сумі майже 132 млрд. гривень, свідчить, що відшкодування такої значної 
суми тільки за рахунок бюджетних коштів є нереальним, тому доцільно залучити й інші 
джерела відшкодування. Кабінетом Міністрів України не вивчається можливість 
застосування позабюджетного фінансування процесу повернення заощаджень паралельно з 
бюджетним, доцільність створення з цією метою спеціального державного фонду компенсації 
заощаджень громадян, до якого входили б кошти як державного бюджету, так і позабюджетні 
кошти. Залишається також без уваги опрацювання можливості надходження коштів із 
зовнішніх джерел шляхом відновлення переговорного процесу з Російською Федерацією 
щодо врегулювання взаємовідносин з питань повернення Україні коштів її громадян, 
акумульованих в установах колишнього Ощадного банку СРСР, в комплексі з усіма 
взаємопов'язаними питаннями. 
Учасники парламентських слухань рекомендували Кабінету Міністрів України: 
§ активізувати діяльність робочої групи, створеної відповідно до розпорядження 

Президента України від 16 січня 2002 року №7/2002-рп, з розроблення механізмів 
погашення втрат громадян від знецінення їх грошових заощаджень; 

§ опрацювати можливість надходження зовнішніх фінансових ресурсів шляхом 
відновлення переговорного процесу з Російською Федерацією; 

§ розробити і подати на розгляд Верховної Ради України на п'ятій сесії проект Закону 
України про механізм і порядок повернення грошових заощаджень громадян, 
поміщених в установах Ощадного банку СРСР та Укрдержстраху, враховуючи 
можливість застосування як бюджетного, так і позабюджетного фінансування, 
проведення безготівкових форм розрахунків. При впровадженні позабюджетного 
фінансування чітко визначити джерела формування позабюджетного фонду компенсації 
заощаджень громадян, кошти якого не входили б до складу Державного бюджету 
України, передбачивши такі нетрадиційні джерела його створення, як відрахування від 
прибутку колишніх державних спеціалізованих банків та інших акціонерних банків, 
податку на нерухоме майно фізичних та юридичних осіб; 

§ передбачити терміни введення податку на нерухоме майно як одного із джерел 
позабюджетного фонду в повному обсязі, що має суто цільове призначення, - повернення 
знецінених заощаджень громадян; 

§ розглянути можливість залучення коштів Національного банку України як джерела 
позабюджетного фонду компенсації заощаджень громадян України; 

§ вивчити питання застосування безготівкового розрахунку із вкладниками товарами 
тривалого користування, оплатою навчання у навчальних закладах, закладах охорони 
здоров'я, житлово-комунальних послуг; 

§ у разі перевиконання дохідної частини Державного бюджету України в 2004 році 
збільшити порівняно з минулим роком видатки на компенсацію громадянам втрат 
від знецінення грошових заощаджень; 

§ вивчити питання та внести пропозиції про доцільність створення спеціального 
державного фонду компенсації заощаджень громадян тощо. 

 
Результати виконання рекомендацій учасників парламентських слухань 
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У Державному бюджеті на 2005 рік із загального фонду на поступову компенсацію 
громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень передбачено суму у розмірі 
500.000 тис. гривень (що відповідає сумам закладеним у 2002-2004 роках). Згідно ст. 35 
Закону України “Про Державний бюджет на 2005 рік” також передбачено, що у 2005 році 
розрахунки з погашення зобов'язань держави по знецінених грошових заощадженнях 
громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР здійснюються за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам шляхом погашення 
заборгованості таких громадян, що утворилася станом на 1 вересня 2004 року, за 
спожиті електричну і теплову енергію, природний газ, тверде паливо, послуги 
водопостачання і водовідведення, квартирну плату, в рахунок податкового боргу минулих 
років, у тому числі розстроченого, підприємств (структурних підрозділів підприємств) 
житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та інших 
підприємств, що надають ці послуги, за видами податків, визначеними у пункті 25 статті 10 
цього Закону (податкова заборгованість минулих років житлово-комунальних підприємств, 
Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" і підприємств паливно-енергетичного 
комплексу з податку на прибуток підприємств (крім підприємств комунальної власності), 
податку на додану вартість, збору за спеціальне використання водних ресурсів 
загальнодержавного значення, збору за користування водами для потреб гідроенергетики і 
водного транспорту та з рентної плати за транзитне транспортування природного газу, яка 
спрямовується на розрахунки з погашення зобов'язань держави по знецінених грошових 
заощадженнях громадян в установах Ощадного банку колишнього СРСР та державних цінних 
паперах колишнього СРСР) в обсязі 6.000.000 тис. гривень по сплаті податків і зборів 
(обов'язкових платежів) до Державного бюджету України, а також пені, штрафних санкцій, 
нарахованих у зв'язку з порушенням податкового законодавства, повернення бюджетних 
позичок та кредитів, наданих під гарантію Кабінету Міністрів України, в тому числі шляхом 
переводу боргу, та додаткових податкових зобов'язань підприємств, які виникають в 
результаті виконання цієї статті. 
Отже, можна підсумувати, що рекомендації учасників парламентських слухань щодо 
збільшення порівняно з минулим роком видатків на компенсацію громадянам втрат від 
знецінення грошових заощаджень та використання розрахунку із вкладниками за 
рахунок оплати житлово-комунальних послуг юридично виконано, проте сьогодні 
складно говорити про можливі фактичні результати.  
Щодо інших рекомендацій, то на розгляд парламенту Кабінетом Міністрів України не 
подано проект Закону України про механізм і порядок повернення грошових 
заощаджень громадян, а також про податок на нерухоме майно (як одне із джерел 
формування позабюджетного фонду в повному обсязі, що має суто цільове призначення, - 
повернення знецінених заощаджень громадян).  
1 лютого 2005 року Верховною Радою України було прийнято за основу три проекти 
закони, які були результатами законодавчої ініціативи народних депутатів України і 
спрямовані на вирішення проблеми повернення знецінених заощаджень. На 
сьогоднішній день вони готуються Комітетом Верховної ради України з питань 
соціальної політики та праці до другого читання. Ними, зокрема, пропонується: (1) 
зобов'язання держави перед громадянами України, які внаслідок знецінення втратили грошові 
заощадження, поміщені в період до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та 
державного страхування СРСР, віднести до складу державного внутрішнього боргу; (2) 
проводити компенсацію громадянам України втрат від знецінення грошових заощаджень, 
починаючи з 2005 року, у розмірі не меншому розміру приросту внутрішнього валового 
продукту; (3) за рішенням Уряду і Національного банку України проводити компенсацію 
знецінених заощаджень за рахунок золотовалютних резервів Національного банку України 
(№4475-1 вiд 04.02.2004); (4) внести зміни до статті 1 Закону „Про державні гарантії 
відновлення заощаджень громадян” та передбачити можливість компенсації заощаджень 
спадкоємцям осіб, що мають право на таку компенсацію; (5) провести компенсацію 
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заощаджень громадян за рахунок коштів з Офіційного валютного резерву Національного 
банку України. Відповідні суми на компенсацію закладати у Державному бюджеті на 
відповідний рік у розмірі не менше як 50% від збільшення валютного резерву за рік, що 
передує плановому (№4475-2 вiд 11.06.2004); (6) одним із джерел компенсації втрачених 
заощаджень передбачити залучення коштів з Офіційного валютного резерву НБУ, 
конкретизувати розмір відрахувань від цього джерела – 25% від тої частини Офіційного 
валютного резерву НБУ, яка перевищує 10 млрд. дол. США, щорічно, починаючи з 1 січня 
2005 року (№4475-3 від 31.08.2004).  
 
Висновки: 
 
Переважна більшість рекомендацій, закріплених у Постанові Верховної Ради України № 
1427-IV від 03.02.2004 року, виконано не було. В значній мірі це пояснюється 
глобальністю масштабу проблеми, адже в цілому сума виплат, які необхідно здійснити 
державі, складає 131,96 млрд. гривень, що у півтори рази більше суми доходів Державного 
бюджету України на 2005 рік. Разом із тим на негативну оцінку заслуговує той факт, що 
за весь період української незалежності було проведено лише одне парламентське 
слухання з проблем компенсації знецінених заощаджень громадян.  
 
 
Парламентські слухання „Про проблему бездомних громадян та безпритульних дітей і 

шляхи її подолання” 
(Постанова „Про Рекомендації парламентських слухань "Про проблему бездомних 
громадян та безпритульних дітей і шляхи її подолання” №1428-IV від 03.02.2004) 

 
Зміст слухань та рекомендацій учасників 
 
Учасники парламентських слухань рекомендували Кабінету Міністрів України: 
• підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про 

соціальний захист бездомних громадян та безпритульних дітей; законопроекти щодо 
врегулювання випадків обмежень свободи пересування та вільного вибору місця 
проживання; 

• внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року N 35 
"Про затвердження Тимчасового порядку реєстрації фізичних осіб за місцем 
проживання" щодо дозволу тимчасової (до оформлення паспорта, постановки на 
облік у службі зайнятості, оформлення інвалідності, пенсій, оформлення в інтернатні 
установи тощо) реєстрації громадян під час перебування у соціальних установах, 
розширивши юридичне поняття "проживання" таким чином, щоб безпритульні, 
які знаходять притулок у місцях, запропонованих для них державою, при 
релігійних та благодійних організаціях розглядались як "проживаючі" за певною 
адресою; 

• розробити і впровадити чіткий механізм реєстрації осіб без визначеного місця 
проживання; 

• визначити центральний орган виконавчої влади, який здійснював би координацію 
всього комплексу питань щодо правового та соціального захисту бездомних 
громадян; 

• розглянути питання надання санітарно-гігієнічних послуг та створення служби першої 
медичної допомоги (спеціальні машини швидкої допомоги) для постійного 
патрулювання місць найбільшого зосередження бездомних громадян та 
безпритульних дітей (вокзали, ринки тощо); 

• внести відповідні зміни до Бюджетного кодексу України, Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2004 рік", передбачивши достатнє фінансування 
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діючих центрів соціальної адаптації, будинків-інтернатів, територіальних центрів, 
нічліжок та спеціально відведених місць; 

• забезпечити першочергове та в повному обсязі фінансування заходів, затверджених 
Національною програмою "Діти України", Державною програмою запобігання 
дитячій бездоглядності на 2003-2005 роки, Державною програмою відпочинку та 
оздоровлення дітей на період до 2008 року; 

• внести відповідні зміни до законодавства з метою посилення відповідальності 
батьків або осіб, які їх замінюють, посадових осіб за неналежне виховання дітей, 
порушення їх прав, жорстоке поводження з ними, втягнення до жебракування, секс- та 
порнобізнесу тощо; 

• вирішити питання щодо впровадження ювенального (дитячого) судочинства; 
• внести відповідні зміни до законодавства щодо вдосконалення системи роботи 

органів опіки та піклування; 
• запровадити комп'ютеризовану систему обліку дітей кризових категорій; 
• розробити нормативно-правові акти щодо порядку житлово-побутового забезпечення 

молоді із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які не 
мали або втратили право на житло, шляхом створення фонду соціального житла; 

• здійснити нормативно-правове забезпечення діяльності центрів соціально-
психологічної реабілітації дітей 

 
Результати виконання рекомендацій учасників парламентських слухань 
 
Кабінетом Міністрів України станом на момент підготовки даного дослідження на 
розгляд парламенту так і не було подано законопроекти про соціальний захист 
бездомних громадян та безпритульних дітей; законопроекти щодо врегулювання 
випадків обмежень свободи пересування та вільного вибору місця проживання. 
 Жодних змін не було внесено до Постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 
2003 року „Про затвердження Тимчасового порядку реєстрації фізичних осіб за місцем 
проживання”.  
Насьогодні відсутній єдиний центр впровадження державної політики у сфері 
забезпечення правового та соціального захисту бездомних громадян; рівень 
фінансування діючих центрів соціальної адаптації, будинків-інтернатів, територіальних 
центрів, нічліжок та спеціально відведених місць є недостатнім; відсутня система 
ювенального судочинства; діяльність органів опіки та піклування регламентується 
застарілим законодавством; відсутня комп’ютеризована система обліку дітей кризових 
категорій; діяльність центрів соціально-психологічної реабілітації дітей залишається 
недостатньо забезпеченою на нормативно-правовому рівні. Все це дає підстави 
стверджувати, що жодна з рекомендацій учасників парламентських слухань виконана 
не була. 
 
Висновки: 
 
Жодну рекомендацію учасників парламентських слухань Уряд не виконав. 
 
Парламентські слухання „Про підсумки проведення в Україні у 2003 році Року людей з 
інвалідністю щодо забезпечення соціальних, економічних, правових і конституційних 

гарантій у сфері соціального захисту та реабілітації інвалідів” 
(Постанова „Про Рекомендації парламентських слухань "Про підсумки проведення в 

Україні у 2003 році Року людей з інвалідністю щодо забезпечення соціальних, 
економічних, правових і конституційних гарантій у сфері соціального захисту та 

реабілітації інвалідів” №1690-IV від 20.04.2004) 
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Зміст слухань та рекомендацій учасників 
 
Учасники парламентських слухань наголосили на тому, що стан забезпечення в Україні 
встановлених соціальних, економічних, правових і конституційних гарантій у сфері 
соціального захисту та реабілітації інвалідів потребує суттєвого поліпшення. Зокрема, 
при розробці та прийнятті Державного бюджету України на 2004 рік не було передбачено 
реального збільшення видатків на фінансування із загального фонду Державного 
бюджету України програм та заходів щодо соціального захисту і реабілітації інвалідів, 
залишився вкрай низьким розмір державної соціальної допомоги інвалідам. Надто 
повільно впроваджується зазначена допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам. Нині 
контингент її одержувачів становить лише 8 відсотків від загальної чисельності інвалідів цієї 
категорії. Вже котрий рік поспіль у Державному бюджеті України не було передбачено 
збільшення обсягів державної фінансової підтримки громадських організацій інвалідів, 
що не відповідає реальному зростанню їх соціальної та громадянської значимості. Не 
переглянуто встановлений рівень та діюча методика розрахунку прожиткового 
мінімуму для осіб з обмеженими можливостями, яка фактично дискримінує інвалідів. 
Темпи забезпечення інвалідів, відповідно до вимог законодавства, необхідними 
спеціальними автотранспортними засобами залишаються вкрай незадовільними. Черга 
на одержання автомобіля перевищує 150 тисяч осіб, а щорічно за бюджетні кошти інвалідам 
виділяється близько 2 тисяч автомобілів.  
Учасники парламентських слухань рекомендували Кабінету Міністрів України: 
• передбачити при розробці проекту Державного бюджету України на 2005 рік повне 

погашення заборгованості із соціальних виплат інвалідам; 
• вжити заходів щодо активного впровадження державної соціальної допомоги 

інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам та суттєвого підвищення в 2004 році 
розмірів компенсаційних виплат інвалідам на бензин, ремонт і технічне 
обслуговування автотранспорту, транспортне обслуговування та компенсації за 
невикористану санаторно-курортну путівку; 

• забезпечити до 1 жовтня 2004 року суттєве підвищення грошових норм витрат на 
харчування та медикаменти в інтернатних закладах для осіб з обмеженими 
можливостями та госпіталях (відділеннях, палатах) для інвалідів війни, 
передбачивши для цього відповідне бюджетне фінансування; 

• розробити та внести до 1 липня 2004 року пропозиції щодо можливих (у тому числі 
альтернативних) шляхів розв'язання проблеми забезпечення інвалідів 
автомобілями як засобами реабілітації та путівками на санаторно-курортне 
лікування; 

• завершити до 1 вересня 2004 року розробку державних комплексних програм 
"Житло - інвалідам" та "Освіта - інвалідам" з визначенням конкретних джерел і 
обсягів їх фінансування, передбачивши це у проекті Державного бюджету України на 
2005 рік; 

• до 1 жовтня 2004 року розробити комплексні програми державної соціальної 
підтримки і реабілітації інвалідів з важкими та специфічними патологіями, осіб із 
психоневрологічними захворюваннями, а також Концепцію соціальної адаптації 
осіб з розумовою відсталістю в Україні; 

• переглянути встановлений рівень та методику розрахунку прожиткового мінімуму для 
осіб з обмеженими можливостями; 

• передбачити при підготовці проекту закону про Державний бюджет України на 2005 рік 
суттєве збільшення видатків по програмах соціального захисту та реабілітації 
інвалідів, збільшення обсягів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам 
для вирішення на місцях питань соціальної підтримки осіб з обмеженими 
можливостями, встановлення рівня забезпечення прожиткового мінімуму, що 
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застосовується для визначення розмірів державної соціальної допомоги інвалідам з 
дитинства та дітям-інвалідам, у сумі не менше ніж 200 гривень; 

• забезпечити пріоритетне бюджетне фінансування у 2004 році Національного центру 
параолімпійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів з метою 
введення в дію його другої черги до 15 червня 2004 року; 

• забезпечити подальше надання державної підтримки підприємствам громадських 
організацій інвалідів, у тому числі щодо збереження податкових преференцій та 
формування державного замовлення на їх продукцію; 

• вирішити питання щодо списання бюджетних позичок, виділених Фондом 
соціального захисту інвалідів підприємствам та організаціям громадських 
організацій інвалідів; 

• при внесенні у встановленому порядку пропозицій щодо змін до Державного бюджету 
України на 2004 рік передбачити збільшення обсягів державної підтримки 
громадських організацій інвалідів, забезпечивши їх участь у формуванні 
бюджетних видатків на ці потреби; 

• розширити та вдосконалити практику активного залучення громадських організацій 
інвалідів до роботи по підготовці проектів законів та інших нормативно-правових актів 
щодо соціального захисту осіб з обмеженими можливостями. 

 
Результати виконання рекомендацій учасників парламентських слухань 
 
Закон України „Про Державний бюджет України на 2005 рік” не передбачає здійснення 
видатків на погашення заборгованості минулих років із соціальних виплат інвалідам. Згідно 
із Законом України „Про Державний бюджет України на 2005 рік” компенсаційні виплати 
інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне 
обслуговування у 2005 році складатимуть 16 000 000 грн. (аналогічна сума видатків 
передбачалась і Законом „Про Державний бюджет України на 2004 рік”). Таким чином, 
рекомендації учасників слухань щодо необхідності погашення заборгованості по 
соціальним виплатам інвалідам та щодо підвищення видатків на компенсаційні 
виплати інвалідам виконано не було. Не було виконано у встановлений строк і 
рекомендації учасників слухань в частині створення та введення у дію в 2004 році 
Національного центру параолімпійської і дефлімпійської підготовки та реабілітації 
інвалідів. Зі змісту Закону „Про Державний бюджет України на 2005 рік” випливає, що 
Центр буде створено лише у 2005 році (на створеня Центру зі спеціального фонду 
Державного бюджету у 2005 році передбачено виділити 29 000 000 грн.) 
Кабінетом Міністрів не було переглянуто Постанову від 13 березня 2002 року № 324 „Про 
затвердження натуральних добових норм харчування в інтернатних установах, 
навчальних та санаторних закладах сфери управління Міністерства праці та соціальної 
політики”; Закон „Про Державний бюджет України на 2004 рік” не передбачив 
підвищення грошових норм витрат на харчування та медикаменти в інтернатних 
закладах для осіб з обмеженими можливостями та госпіталях (відділеннях, палатах) для 
інвалідів війни. В результаті відповідні рекомендації учасників парламентських 
слухань так і залишились рекомендаціями. 
Урядом не було вжито заходів щодо розробки державних комплексних програм "Житло 
- інвалідам" та "Освіта - інвалідам", комплексних програм державної соціальної 
підтримки і реабілітації інвалідів з важкими та специфічними патологіями, осіб із 
психоневрологічними захворюваннями, а також Концепції соціальної адаптації осіб з 
розумовою відсталістю в Україні. Не зазнала якісних змін і методика розрахунку 
прожиткового мінімуму для осіб з обмеженими можливостями, сам прожитковий 
мінімум для відповідних категорій осіб був підвищений лише на 10 – 15 грн. 
Що стосується виконання рекомендацій учасників парламентських слухань в частині 
пошуку шляхів розв’язання проблеми забезпечення інвалідів автомобілями, то ніяких 
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кардинальних механізмів врегулювання цієї проблеми Кабінетом Міністрів запропоновано 
не було – Уряд лише збільшив обсяг фінансування програми по забезпеченню інвалідів 
автомобілями – з 33 000 000 грн. у 2004 році до  192 968 800 грн., хоча цей крок, 
безсумнівно, можна вважати виконанням відповідної рекомендації учасників 
парламентських слухань. Були виконані і рекомендації учасників слухань в частині 
збільшення обсягів фінансування санаторно-курортного лікування інвалідів та 
ветеранів війни (у 2004 р. обсяг фінансування становив 22 993 900 грн., у 2005 р. – 
29 624 600 грн.) 
В частині збільшення видатків по програмах соціального захисту та реабілітації 
інвалідів рекомендації учасників слухань виконані не були: якщо Законом „Про 
державний бюджет України на 2004 рік” передбачалось профінансувати відповідні 
програми на 326 466 400 грн., то Законом „Про Державний бюджет України на 2005 рік” 
на відповідні потреби заплановано виділити 120 060 000 грн.  
У 2004 року Урядом не було запропоновано збільшення обсягу державної підтримки 
громадських організацій інвалідів (тим самим Кабінет Міністрів проігнорував 
відповідні рекомендації учасників парламентських слухань). У цьому контексті варто 
також відзначити, що обсяг фінансової підтримки громадських організацій інвалідів у 2005 
року буде еквівалентним обсягу виділених на ці потреби коштів у 2004 році (14 798 000 
грн.). Інші рекомендації учасників парламентських слухань також виконані не були. 
 
Висновки: 
 
Уряд не вжив достатніх заходів щодо виконання рекомендацій учасників 
парламентських слухань в частині забезпечення соціальних, економічних, правових і 
конституційних гарантій у сфері соціального захисту та реабілітації інвалідів. Серед 
виконаних Кабінетом Міністрів у повному обсязі рекомендацій варто відзначити лише 2 
– збільшення обсягів фінансування програми по забезпеченню інвалідів автомобілями та 
збільшення обсягів фінансування санаторно-курортного лікування інвалідів та ветеранів 
війни. 



 130 

12. ПАРЛАМЕНТСЬКІ СЛУХАННЯ, ПРИСВЯЧЕНІ ПРАВАМ ЛЮДИНИ 
 
 
Парламентські слухання „Про реалізації в Україні Конвенції Організації Об'єднаних 

Націй “Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок” (12.07.1995) 
(Постанова “Про рекомендації учасників парламентських слухань щодо реалізації в 
Україні Конвенції ООН “Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок” 

(№298/95-ВР від 12.07.1995) 
 
Зміст слухань та рекомендацій учасників 
 
Учасники парламентських слухань констатували, що законодавча база України щодо 
закріплення правового статусу жінки ще не повною мірою відповідає міжнародним 
стандартам у галузі прав людини. В Україні відсутній національний механізм забезпечення 
реалізації та контролю за виконанням законодавства стосовно охорони сім'ї, материнства і 
дитинства та правового забезпечення прав жінок. 
Учасники парламентських слухань рекомендували Верховній Раді України внести до 
проекту нової редакції Конституції України положення про рівні права та свободи 
жінок і чоловіків та рівні можливості для їх реалізації відповідно до міжнародних 
стандартів прав людини; у новому законі про вибори передбачити право жіночим 
громадським організаціям, рухам та блокам висувати своїх кандидатів до Верховної 
Ради України та інших виборних органів.  
Парламентські слухання присвячені контролю за ходом виконання в Україні Конвенції 
ООН "Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок" вирішено проводити кожні 
чотири роки.  
Кабінету Міністрів України запропоновано: 

• розглянути питання щодо внесення відповідних змін та доповнень до Державної 
програми "Про довгострокову програму поліпшення становища жінок, сім'ї, 
охорони материнства і дитинства", затвердженої Постановою Кабінету Міністрів 
України від 28 липня 1992 року №431;  

• прискорити затвердження Державної програми "Планування сім'ї"; 
• підготувати проект Закону України про внесення змін і доповнень до чинного 

законодавства України з питань застосування нічної праці жінок відповідно до 
Конвенції та Рекомендацій МОП, що регулюють використання праці жінок у нічний 
час;  

• з метою вдосконалення системи соціального захисту жінок які мають дітей, внести 
зміни і доповнення до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми";  

• розробити проекти законодавчих актів про захист жінок від всіх видів 
насильства та про кримінальну відповідальність за торгівлю жінками. 

Міністерству закордонних справ України, зокрема, було доручено підготувати висновки 
щодо можливості ратифікації Конвенції ООН "Про захист прав всіх трудящих 
мігрантів та членів їх сімей" (1990 р.) та Конвенції Міжнародної організації праці N 156 
"Про рівне ставлення і рівні можливості для трудящих чоловіків і жінок: трудящі із 
сімейними зобов'язаннями" (1981 р.); виступити з ініціативою в ООН про необхідність 
укладення додаткового протоколу до Конвенції "Про заборону експлуатації проституції 
третіми особами і торгівлі жінками" (1950 р.). 
 
Результати виконання рекомендацій учасників парламентських слухань 
 
У результаті проведення парламентських слухань, відповідно до прийнятих рекомендацій, у 
статті 24 Конституції України було закріплено рівність громадян перед законом та 
рівність їх конституційних прав та свобод. Передбачено, що рівність прав жінки і чоловіка 
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забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній 
і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за 
неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, встановленням пенсійних 
пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; 
правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, 
включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.  
У Законі України “Про вибори народних депутатів України”1 (24 вересня 1997 року)2 було 
закріплено, що “право висування кандидатів у депутати належить громадянам України, які 
мають право голосу. Це право реалізується ними як шляхом самовисування, так і через 
політичні партії, виборчі блоки партій, а також збори громадян і трудові колективи у 
порядку, визначеному цим Законом” (ст. 5). Отже, із принципу рівності випливає, що це 
право належить як жінкам, так чоловікам. Разом із тим, Закон не передбачив право 
громадських організацій висувати кандидатів до Верховної Ради України. У Законі 
України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”3 (14 
січня 1998 року) закріплено, що “право висування кандидатів у депутати місцевих рад та 
кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови належить громадянам України, 
які мають право голосу, і реалізується ними як безпосередньо шляхом самовисування, а 
також висування на зборах виборців за місцем їх проживання, трудової діяльності (зборах 
трудових колективів) або навчання, так і через місцеві осередки політичних партій, виборчі 
об'єднання місцевих осередків політичних партій – блоки, громадські організації, що 
легалізовані відповідно до чинного законодавства України” (ст. 7), а отже – за 
громадськими організаціями (в тому числі і жіночими) закріплено право висувати 
кандидатів у депутати місцевих рад та кандидатів на посаду сільського, селищного, 
міського голови.  
Верховною Радою України було прийнято ряд Постанов спрямованих на покращення 
становища жінки у суспільстві: “Про Декларацію про загальні засади державної політики 
України стосовно сім'ї та жінок” (№475-XIV від 05 березня 1999 року), “Про Концепцію 
державної сімейної політики” (№1063-XIV від 17 вересня 1999 року), “Про Національну 
стратегію поліпшення становища жінок України” (№1252-XIV від 01 грудня 1999 року). 
Було ратифіковано Конвенцію Міжнародної організації праці №156 про рівне ставлення і 
рівні можливості для трудящих чоловіків і жінок: трудящі із сімейними обов'язками (№1196-
XIV від 22 жовтня 1999 року), Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої 
злочинності та протоколів, що її доповнюють (протоколу про попередження і припинення 
торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї і Протоколу проти 
незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю) (№1433-IV від 4 лютого 2004 року), 
Факультативний протокол до Конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок 
(№946-IV від 05 червня 2003 року). Прийнято Закон України “Про попередження насильства 
в сім'ї” (№2789-III від 15 листопада 2001 року). 
Незважаючи на те, що парламент вирішив проводити парламентські слухання присвячені 
контролю за ходом виконання в Україні Конвенції ООН "Про ліквідацію всіх форм 
дискримінації щодо жінок" кожні чотири роки, відповідних кроків протягом дев’яти років 
зроблено не було (на розгляд парламенту навіть не було внесено відповідної постанови) – 
чергове слухання, присвячене “жіночому” питанню, було проведено лише у червні 2004 
року.  
Незважаючи на рекомендації учасників парламентських слухань, Кабінетом Міністрів 
України не було внесено відповідних змін та доповнень до Державної програми "Про 
довгострокову програму поліпшення становища жінок, сім'ї, охорони материнства і 

                                                
1 Закон України “Про вибори народних депутатів України” №541/97-ВР від 24 вересня 1997 року 
(втратив чинність на підставі Закону №2766-III від 18 жовтня 2001 року). 
2 Закон України “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” №14/98-ВР від 14 
січня 1998 року (в редакції вiд 23 жовтня 2003 року).  
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дитинства", затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 1992 
року №431.  
Разом із тим вже 13 вересня 1995 року було затверджено Державну програму “Планування 
сім'ї”4, у квітні 1997 року було прийнято Постанову КМУ “Про деякі заходи щодо виконання 
Національної програми планування сім'ї”5, у травні 1998 – “Про проведення Тижня 
планування сім'ї”6, у червні 1999 року – “Про деякі заходи щодо підтримки здоров'я сім'ї, 
безпечного материнства і відповідального батьківства”7, “Національний план дій щодо 
поліпшення становища жінок та сприяння впровадженню гендерної рівності в суспільстві на 
2001-2005 роки” (від 6 травня 2001 року), “Порядок розгляду заяв та повідомлень про 
вчинення насильства в сім'ї або реальну його загрозу, за сучасних умов в Україні 
простежуються тенденції до поширення насильницьких дій у сім'ї” (№616 від 26 квітня 2003 
року).  
Відповідно до рекомендацій було прийнято Постанову Кабінету Міністрів України “Про 
Програму вивільнення жінок із виробництв, пов'язаних з важкою працею та 
шкідливими умовами, а також обмеження використання їх праці у нічний час на 1996-
1998 роки”8 (від 27 березня 1996 року). Крім цього, було прийнято наступні Постанови 
Кабінету Міністрів України: “Про затвердження Національного плану дій на 1997-2000 роки 
щодо поліпшення становища жінок і підвищення їх ролі у суспільстві”9 (від 8 вересня 1997 
року), “Про Програму запобігання торгівлі жінками та дітьми”10 (від 25 вересня 1999 року), 
“Про Національний план дій щодо поліпшення становища жінок та сприяння впровадженню 
гендерної рівності у суспільстві на 2001-2005 роки”11 (від 6 травня 2001 року), “Про 
затвердження Порядку проведення конкурсу проектів програм, розроблених громадськими 
організаціями, стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї”12 (від 25 липня 2002 року). За цей 
період було проведено два Всеукраїнських конгреси жінок (1998 та 2001 роках). 
Згадану у рекомендаціях Конвенцію Міжнародної організації праці №156 "Про рівне 
ставлення і рівні можливості для трудящих чоловіків і жінок: трудящі із сімейними 
зобов'язаннями" було ратифіковано лише 22 жовтня 1999 року, а от Конвенцію ООН 
"Про захист прав всіх трудящих мігрантів та членів їх сімей" (1990 р.) досі не 
ратифіковано, не укладено й додатковий протокол до Конвенції "Про заборону 
експлуатації проституції третіми особами і торгівлі жінками" (1950 р.). 
 
Висновки: 
 
Переважна більшість рекомендацій учасників парламентських слухань „Про реалізації в 
Україні Конвенції Організації Об'єднаних Націй “Про ліквідацію всіх форм дискримінації 
                                                
4 Постанова Кабінету Міністрів України “Про Національну програму планування сім'ї” (№736 від 13 вересня 
1995 року). 
5 Постанова Кабінету Міністрів України “Про деякі заходи щодо виконання Національної програми планування 
сім'ї” №325 від 14 квітня 1997 року. 
6 Постанова Кабінету Міністрів України “Про проведення Тижня планування сім'ї” №671 від 13 травня 1998 
року. 
7 Постанова Кабінету Міністрів України “Про проведення Тижня планування сім'ї” №961 від 03 червня 1999 
року. 
8 Постанова Кабінету Міністрів України “Про Програму вивільнення жінок із виробництв, пов'язаних з важкою 
працею та шкідливими умовами, а також обмеження використання їх праці у нічний час на 1996-1998 роки” 
№381 від 27 березня 1996 року. 
9 Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Національного плану дій на 1997-2000 роки щодо 
поліпшення становища жінок і підвищення їх ролі у суспільстві” №993 від 8 вересня 1997 року. 
10 Постанова Кабінету Міністрів України “Про Програму запобігання торгівлі жінками та дітьми” №1768 від 25 
вересня 1999 року. 
11 Постанова Кабінету Міністрів України “Про Національний план дій щодо поліпшення становища жінок та 
сприяння впровадженню гендерної рівності у суспільстві на 2001-2005 роки” №749 від 06 травня 2001 року. 
12 Постанову Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку проведення конкурсу проектів програм, 
розроблених громадськими організаціями, стосовно дітей, молоді, жінок та сім'ї”12 №1062 від 25 липня 2002 
року. 
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щодо жінок” були враховані. Однак слід звернути увагу на доволі тривалий термін 
виконання рекомендацій прийнятих за наслідками парламентських слухань.  
 
 

Парламентські слухання “Проблеми законодавчого врегулювання та реалізації 
державної політики щодо забезпечення прав кримськотатарського народу і 

національних меншин, які були депортовані і добровільно повертаються в Україну” 
(05.04.2000) 

(Про рекомендації парламентських слухань "Проблеми законодавчого 
врегулювання та реалізації державної політики щодо забезпечення прав 

кримськотатарського народу та національних меншин, які були депортовані і 
добровільно повертаються в Україну (№1660-III від 20.04.2000)) 

 
Зміст слухань та рекомендацій учасників 
 
Учасники парламентських слухань відзначили, що Українська держава безумовно 
засуджує злочинні акти проти народів і національних меншин, які були піддані 
насильницькій депортації, і підтримує їхнє прагнення добровільного повернення в 
місця історичного проживання. Парламентські слухання продемонстрували 
незадовільне законодавче врегулювання цього процесу, а також низьку ефективність 
практичних заходів, здійснюваних органами виконавчої влади при вирішенні питань, 
пов'язаних з поверненням депортованих в Україну та їх облаштуванням. В суспільстві, його 
громадсько-політичних структурах ще не склалося глибокого розуміння цієї проблеми. 
Відсутність чіткої комплексної державної політики відновлення прав депортованих 
кримськотатарського народу і ряду національних меншин, ігнорування законних інтересів і 
прав депортованих викликають недовіру до органів державної влади і призводять до 
посилення соціально-економічної і політичної напруги в окремих регіонах і країні в цілому. 
Парламентські слухання засвідчують, що кримськотатарська проблема є однією з 
найбільш гострих проблем і потребує термінового розв'язання (із 280 тисяч 
депортованих осіб, які повернулися в Україну, 270 тисяч осіб становлять кримські татари). 
Україна має створити комплекс політико-правових умов, що гарантують збереження і 
розвиток кримськотатарського етносу в Україні і його рівноправну участь у політичному, 
економічному і культурному житті держави. 
Верховній Раді України рекомендовано вжити заходів щодо розробки і прийняття 
законів, пов'язаних з реалізацією положень статей 11, 92 (пункт 3) Конституції України, 
а також стосовно забезпечення прав кримськотатарського народу і національних 
меншин, які були депортовані і добровільно повертаються в Україну; законодавчо 
врегулювати проблеми набуття репатріантами з числа депортованих громадянства 
України у спрощеному порядку. 
Кабінету Міністрів України рекомендовано: 

• завершити розробку і внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону 
України про концепцію державної етнонаціональної політики, передбачивши в 
ньому комплекс правових і етнополітичних засад, підходів та управлінських дій, 
спрямованих на реалізацію конституційних положень щодо прав коронних народів, 
національних меншин і повернення депортованих;  

• при розробці проектів Державного бюджету України, а також формуванні нормативів 
бюджетних взаємовідносин Державного бюджету України і бюджету Автономної 
Республіки Крим передбачити цільове фінансування із Державного бюджету 
України заходів, пов'язаних з поверненням і облаштуванням депортованих 
кримськотатарського народу і національних меншин; 
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• вдосконалювати нормативну базу для вирішення питань, пов'язаних з 
поверненням, облаштуванням депортованих, задоволенням їхніх соціально-
економічних та культурно-освітніх потреб;  

• при формуванні переліку національностей для проведення переписів населення 
внести до цього переліку національність "кримські татари". 

 
Результати виконання рекомендацій учасників парламентських слухань 
 
На виконанням рекомендацій учасників парламентських слухань Кабінетом Міністрів 
України було розроблено проект закону про Концепцію державної етнонаціональної 
політики (№6016 від 08.08.2000), а згодом - ще один проект (№5659 від 17.06.2004). Однак 
жоден із документів не було прийнято як закон. Таким чином, питання законодавчого 
врегулювання питання етнонаціональної політики держави не втрачає своєї актуальності, 
хоча відповідні обговорення частіше відбуваються з ініціативи громадського сектору, ніж з 
боку владних органів.  
Серед рекомендацій, які було виконано – передбачення бюджетного фінансування на 
потреби кримських татар. Якщо у Державному бюджеті на 2000 рік на заходи, пов’язані з 
поверненням кримськотатарського народу та осіб інших національностей, які були 
незаконно депортовані з України, було передбачено фінансування у розмірі 40 млн. грн., 
у 2001 році цю суму збільшено ще на 5 млн. грн. У Державному бюджеті 2005 році на 
розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, 
які були депортовані з території України передбачено 61 млн. 400 тис. грн.  
У період після проведення парламентських слухань урядом було зроблено ряд кроків у 
напрямі вдосконалення нормативної бази для вирішення питань, пов’язаних з 
поверненням, облаштуванням депортованих, задоволенням їхніх соціально-економічних та 
культурно-освітніх потреб. Зокрема, слід відзначити: Постанову Кабінету Міністрів 
України “Про затвердження Програми адаптації та інтеграції в українське суспільство 
депортованих кримських татар, а також осіб інших національностей, відродження і розвитку 
їх культури та освіти” (від 10 січня 2002 року №29), Постанову Кабінету Міністрів України 
“Про затвердження Програми сприяння соціальному становленню та адаптації 
кримськотатарської молоді на 2002-2005 роки” (від 25 січня 2002 року №88), Розпорядження 
“Про затвердження плану заходів щодо залучення на державну службу представників 
кримськотатарської молоді” (від 14 лютого 2002 року №51-р), Постанову Кабінету Міністрів 
України “Про затвердження Програми розселення та облаштування депортованих кримських 
татар та осіб інших національностей, які повернулися в Автономну Республіку Крим на 
постійне проживання, на період до 2005 року” (від 16 травня 2002 року №618), Постанову 
Кабінету Міністрів України “Про заходи щодо задоволення соціальних потреб депортованих 
кримських татар та осіб інших національностей, які повернулися в Україну на постійне 
проживання” (від 13 травня 2004 року №626).  
Незважаючи на те, що учасники слухань передбачили необхідність проведення у грудні 
2000 року "Дня Уряду України" присвяченого інформації про хід виконання заходів, 
пов’язаних з поверненням, облаштуванням та відновленням прав кримськотатарського 
народу та національних меншин, які були депортовані і добровільно повертаються в Україну, 
відповідна тема не стала предметом розгляду. 
 
Висновки: 
 
Рекомендації учасників парламентських слухань було виконано лише частково. Зокрема, 
Кабінетом Міністрів було розроблено законопроект про Концепцію державної 
етнонаціональної політики; збільшувались щорічні видатки на фінансування заходів, 
пов’язаних з поверненням і облаштуванням депортованого кримськотатарського народу 
і національних меншин. Разом із тим, діяльність уряду у напрямі вдосконалення 
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нормативної бази та законодавчу активність парламенту у відповідній сфері слід 
визнати недостатньою. 
 
Парламентські слухання “5 річниця Конституції України. Права і свободи громадян 

України – сподівання і реальність” (20.06.2001) 
(Про рекомендації парламентських слухань "П'ята річниця прийняття Конституції 
України. Права і свободи громадян України - сподівання і реальність" (№2692-III від 

13.09.2001) 
 
Учасники парламентських слухань дійшли висновку, що до п'ятирічного ювілею 
Конституції України нашій державі не вдалося повною мірою реалізувати головне 
положення Конституції – стати демократичною, соціальною та правовою. Визначальним 
критерієм, який це підтверджує, є те, що закріплені Конституцією України права та 
свободи людини і громадянина реально не забезпечені і залишаються декларативними. 
На даному етапі держава виявилася неспроможною забезпечувати своїм громадянам не лише 
право на працю та своєчасну її оплату, на відпочинок, доступну і безоплатну освіту в 
державних і комунальних навчальних закладах, достойне соціальне забезпечення і надійний 
соціальний захист, доступне медичне обслуговування, достатній життєвий рівень, а й 
невід'ємне право на життя, право на свободу думки і слова, на повагу до гідності людини та її 
особисту недоторканність. Проблема бідності стала найгострішою соціальною проблемою 
нашого народу. До п'ятої річниці прийняття Конституції України наша держава підійшла з 
практично нереформованою системою правосуддя – найбільш дієвим інструментом захисту 
прав і свобод людини і громадянина. На думку учасників слухань, Президент України як 
гарант додержання Конституції України, прав і свобод громадян не виявив належної 
вимогливості до посадових осіб виконавчої влади всіх рівнів у справі забезпечення 
конституційних прав і свобод людини, органи виконавчої влади не стали інструментом 
надійного захисту свободи та вільного розвитку особистості, реалізації принципу 
верховенства права та рівності всіх перед законом, а Верховна Рада України при прийнятті 
нових законів та внесенні змін до чинних законів не завжди додержує вимог статті 22 
Конституції України щодо недопущення звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод 
людини і громадянина 
Кабінету Міністрів України рекомендовано: 

• забезпечити послідовне впровадження в життя Концепції державної правової 
політики захисту прав людини, затвердженої Верховною Радою України; 

• розробити державну програму подолання бідності; 
• вжити заходів щодо ліквідації існуючої та недопущення в майбутньому 

заборгованості по виплаті заробітної плати, пенсій, по інших соціальних 
виплатах; 

• забезпечити неухильне виконання Закону України "Про індексацію грошових 
доходів населення" та "Про звернення громадян"; 

• не допускати подальшого необґрунтованого підвищення житлово-комунальних 
тарифів та забезпечити формування гнучкого механізму надання субсидій на 
житлово-комунальні послуги тощо. 

 
Результати виконання рекомендацій учасників парламентських слухань 
 
Оцінка виконання Кабінетом Міністрів України рекомендації щодо забезпечення 
послідовного впровадження в життя Постанови Верховної Ради України “Про Засади 
державної політики України в галузі прав людини” (№757-XIV від 17.06.1999 року) може 
стати предметом окремого дослідження, оскільки формулювання, які вона містить, 
часто мають надзвичайно об’ємний та всеохоплюючий характер (як-от, “Забезпечення 
верховенства прав і основних свобод людини у відносинах з державою”, “Недопущення 
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звуження змісту та обсягу існуючих прав і основних свобод людини, проголошених 
Конституцією України, законами України та підзаконними нормативними актами”, 
“Підвищення рівня правової культури і правової свідомості людини і громадянина, 
формування поваги до закону та визначення механізмів захисту їх прав”).  
Рекомендація учасників парламентських слухань щодо розробки урядом державної 
програми подолання бідності повторювала доручення, яке містилось в Указі Президента 
України “Про Стратегію подолання бідності” (№637/2001 від 15 серпня 2001 року). Указом 
Президента передбачалось доручити “Кабінету Міністрів України за участю Національного 
банку України розробити у тримісячний строк Комплексну програму забезпечення реалізації 
Стратегії подолання бідності”. Вже 21 грудня 2001 року урядом було розроблено та 
затверджено Постановою №1712 “Комплексну програму забезпечення реалізації 
Стратегії подолання бідності”. 10 вересня 2002 року Верховна Рада заслуховувала 
інформацію уряду про заходи щодо реалізації Стратегії подолання бідності в Україні і 
дійшла висновку, Кабінетом Міністрів України здійснюється певна робота щодо вирішення 
проблеми бідності, однак не вдалося повною мірою забезпечити ефективне здійснення 
передбачених нею заходів. Отже, робота уряду визнана недостатньою (Постанова 
Верховної Ради України “Про заходи Кабінету Міністрів України щодо реалізації Стратегії 
подолання бідності в Україні” від 26 вересня 2002 року №168-IV). У цій же Постанові 
зазначено, що незважаючи на передбачені заходи щодо забезпечення погашення 
заборгованості з виплати заробітної плати до кінця 2001 року, не вирішено питання 
своєчасності та повноти виплат заробітної плати, зокрема у вугільній промисловості, 
сільському господарстві, на транспорті, а також у деяких регіонах. У липні 2002 року 
кожному п'ятому із загальної кількості працюючих - 2,453 млн. осіб – не було своєчасно 
виплачено заробітну плату, з них 831,7 тис. осіб не виплачувалася заробітна плата понад 6 
місяців. Найбільша заборгованість з виплати заробітної плати - в Донецькій, Луганській, 
Дніпропетровській, Львівській та Київській областях. Якщо звернутись до більш нових 
даних Державного комітету статистики за січень 2005 року, то вони свідчать про те, що 
заборгованість із виплати заробітних плат досі не подолано як явище сучасного життя. 
Найбільші суми невиплаченої заробітної плати зафіксовано у тій же Донецькій, Луганській та 
Дніпропетровських областях. Однак загалом по Україні сума заборгованості у 2005 році у 
порівнянні із 2001 роком скоротилась від 4928,0 млн. грн. до 817,6 млн.грн., тобто в 
шість раз.  
Щодо житлово-комунальних послуг, то статистичні показники свідчать про те, що за 2001-
2003 роки та І квартал 2004 р. органами місцевої влади тарифи на комунальні послуги 
для населення підвищені в цілому на 18,2%, на утримання житла – на 7,6 %. При цьому 
рівень інфляції за цей період склав 26,7%, середня заробітна плата у 2003 році порівняно з 
2000 роком зросла вдвічі, а за січень – березень 2004 р. збільшилася порівняно з аналогічним 
періодом минулого року на 28,5%. Населення залишається найбільшим боржником перед 
підприємствами житлово-комунального господарства, хоча спостерігається уповільнення 
темпів зростання обсягу заборгованості і зростання рівня оплати населенням житлово-
комунальних послуг (з 79% у 2000 р. до 96% у 2003 р.). 
Незважаючи вступ у дію Закону України «Про реструктуризацію заборгованості з квартирної 
плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію», 
реструктуризація заборгованості відбувається досить повільно. Протягом року із дати 
набуття зазначеним Законом та відповідним рішенням Уряду чинності (1 липня 2003 р.) 
реструктуризовано лише 10% заборгованості, в рамках реструктуризації погашено тільки 1% 
боргів.  
Стосовно належного виконання Закону України "Про індексацію грошових доходів 
населення", слід зазначити, що, незважаючи на те, що 06 лютого 2003 року його було 
прийнято в новій редакції, однак проблема своєчасної індексації заробітної плати у 
зв’язку із ростом індексу споживчих цін залишається. 
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Аналіз звернень громадян, які надходять до органів державної влади різного рівня, 
свідчить про постійне зростання їх кількості. Зокрема, за даними статистики, якщо до 
Президента України у першому півріччі 2001 року надійшло 51,4 тис. пропозицій, заяв і 
скарг громадян, то протягом шести місяців 2004 року – 61,5 тис., що на 10,1 тис. (16,4%) 
більше). Однак звертає увагу факт надзвичайно високого показника надходження 
повторних звернень (якщо за 9 місяців 2004 року на адресу Президента України надійшло 
87,5 тис. пропозицій, заяв і скарг громадян, то показник надходження повторних звернень 
склав 19,4 тис.). Останнє може свідчити про неефективність і формальне ставлення до 
такого важливого конституційного механізму захисту прав і свобод громадян якими є 
звернення.  
1 січня 2005 року парламентом прийнято зміни до Закону України "Про звернення громадян" 
(№2384-IV від 20.01.2005 року), які встановлюють обов’язок органів державної влади, 
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, засобів 
масової інформації, їх керівників та інших посадових осіб всебічно аргументувати 
обмеження громадян в доступі до певної інформації при розгляді їх заяв чи скарг. Зокрема, 
зазначені органи та посадові особи у разі наявності законних підстав для обмеження доступу 
до відповідної інформації при розгляді заяви чи скарги надають громадянину мотивовану 
відповідь. Автори законопроекту (Баграєв М.Г. та Солошенко М.П.) аргументували 
необхідність прийняття законопроекту саме тим, що мали місце випадки, коли 
громадянам безпідставно відмовляють у наданні необхідної інформації щодо їх 
звернення, з мотивів належності певної інформації до державної або іншої таємниці.  
 
Висновки: 
 
Уряд лише частково виконав рекомендації учасників парламентських слухань.  

 
Парламентські слухання “Становище жінок в Україні: реалії та перспективи” 

(09.06.2004) 
(Постанова “Про Рекомендації парламентських слухань “Становище жінок в Україні: 

реалії та перспективи” (№1904-IV від 29.06.2004) 
 
Зміст слухань та рекомендацій учасників 
 
Учасники парламентських слухань відзначили, що в Україні досягнуто певних позитивних 
зрушень. Зокрема, започатковано створення національної нормативно-правової бази з 
питань, які стосуються проблем сім'ї, жінок та рівності жінок і чоловіків. Закони 
України та відповідні нормативно-правові акти передбачають відсутність 
дискримінації жінок. Конституцією України (стаття 24) гарантоване забезпечення рівності 
прав жінки і чоловіка, а також створення умов, які надають жінкам можливість поєднувати 
працю з материнством. Національне законодавство щодо жіночої праці враховує чинні 
міжнародні законодавчі акти, ратифіковані Україною, насамперед конвенції 
Міжнародної організації праці. Учасники парламентських слухань відзначили, що за 
останні роки значно зросла громадська активність жінок України. Проте закріплення в 
Конституції України, актах законодавства України рівних з чоловіками прав та свобод 
жінок не відповідає їх фактичному стану. Участь жіноцтва в роботі органів влади 
залишається незначною. Протягом останніх років в Україні однією з гострих проблем 
залишається безробіття серед працездатного населення, переважну більшість якого 
становлять жінки (на початок 2004 року серед офіційно зареєстрованих безробітних вони 
становлять абсолютну більшість - 68,3%). Становище жінок на ринку праці зумовлює 
низку інших проблем: несприятливі тенденції демографічних процесів, значне 
зменшення народжуваності, погіршення стану здоров'я жінок та дітей, скорочення 
середньої тривалості життя. За сучасних умов в Україні простежуються тенденції до 
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поширення насильницьких дій у сім'ї. Переважна більшість потерпілих – це жінки і 
неповнолітні діти. Болючою гендерною проблемою для України є використання 
нелегальної жіночої праці за кордоном. Масштабність зазначених явищ становить 
серйозну загрозу для внутрішньої безпеки держави та її демографічної ситуації. Усе це 
сприяє діяльності злочинних груп та мережі торговців "живим товаром" - жінками і дітьми. 
За наслідками парламентських слухань Президенту України було, зокрема, рекомендовано 
запровадити відзначення в Україні Дня Матері як офіційного державного свята. 
Верховній Раді України доручено вивчити питання щодо створення Комітету Верховної 
Ради України з питань гендерної рівності – дотримання рівних прав жінок і чоловіків; 
прискорити прийняття закону про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 
чоловіків з урахуванням у ньому вимог і рекомендацій Організації Об'єднаних Націй, Ради 
Європи, інших міжнародних організацій; звернутися до Конституційного Суду України з 
клопотанням про надання офіційного тлумачення статті 149 Кримінального кодексу 
України для виключення розбіжностей в її практичному застосуванні; сприяти розгляду 
законопроекту про 30-відсоткову квоту для жінок у партійних виборчих списках чи 
запропонувати введення партіями, які будуть брати участь у виборах народних 
депутатів України, 30-відсоткової квоти у своїх партійних списках; внести пропозиції 
про проведення у грудні 2004 року Дня Уряду з порядком денним щодо забезпечення 
рівності прав жінок і чоловіків у громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті 
освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї. 
Кабінету Міністрів України доручено: 

• передбачити під час розробки проектів законів про Державний бюджет України 
на 2005 та наступні роки в частині державної підтримки громадських організацій 
підтримку жіночих та інших громадських організацій у виконанні 
загальнодержавних програм стосовно сім'ї, жінок, дітей та молоді;  

• розробити Національну програму дій на період до 2015 року щодо забезпечення 
гендерної рівності в суспільстві;  

• розробити і подати у 2004 році на розгляд Верховної Ради України проект закону 
про затвердження загальнодержавної програми забезпечення рівних 
можливостей для жінок та чоловіків, в основу якого покласти основні положення 
Декларації про загальні засади державної політики щодо сім'ї та жінок (1999 рік);  

• створити при Кабінеті Міністрів України відповідний консультативно-дорадчий 
орган для координації діяльності органів виконавчої влади, підприємств, установ, 
організацій, об'єднань громадян з питань забезпечення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків;  

• розробити механізм здійснення гендерно-правової експертизи нормативно-
правових актів з обов'язковим урахуванням принципу забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків;  

• розробити проект закону щодо внесення змін до статті 149 Кримінального 
кодексу України (стосовно торгівлі людьми) з метою приведення її у відповідність 
з міжнародно-правовим визначенням поняття цього злочину;  

• внести зміни до проекту Трудового кодексу України щодо виключення положень, 
які містять дискримінаційні норми щодо жінок; внести зміни в статтю 5 Закону 
України "Про зайнятість населення" щодо передбачення бронювання вакантних 
місць для посад службовців для більш ефективного працевлаштування жінок;  

• внести зміни до відповідних законів щодо пільгового оподаткування сукупного 
доходу сімей залежно від кількості в них дітей тощо. 

 
Результати виконання рекомендацій учасників парламентських слухань 
 
За наслідками парламентських слухань Президенту України було рекомендовано 
запровадити відзначення в Україні Дня Матері як офіційного державного свята. Незважаючи 
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на це, сьогодні правовою основою святкування Дня матері в Україні залишається Указ 
Президента України “Про День матері” (№489/99 від 10 травня 1999 року), а до переліку 
святкових днів передбачених Кодексом законів про працю (№322-VIII вiд 10.12.1971) 
внесено лише Новий рік, Різдво Христове, Міжнародний жіночий день, День міжнародної 
солідарності трудящих, День Перемоги, День Конституції України, День незалежності 
України, Пасху, Трійцю (ст. 73). Більше того, навіть сам парламент не дослухався цієї 
рекомендації: 14 січня 2005 року він розглянув проект Закону про внесення змін до Кодексу 
законів про працю України (щодо встановлення святкового дня – День Матері) (№3199-2, 
внесений народним депутатом України О.Білозір), однак зазначений документ не набрав 
необхідної кількості голосів.  
Відповідно до Постанови Верховної Ради України “Про перелік комітетів Верховної Ради 
України четвертого скликання” (№7-IV вiд 15.05.2002) в українському парламенті не 
передбачено існування спеціального комітету покликаного займатись питаннями 
гендерної рівності. Сьогодні це коло проблем віднесено до компетенції Комітету з 
питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин. Групою 
народних депутатів (Б.Олійник, С.Головатий, В.Семенюк та інші) на виконання Постанови 
Верховної Ради України "Про Рекомендації парламентських слухань "Становище жінок в 
Україні: реалії та перспективи" було внесено проект Постанови про утворення 
Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань рівних можливостей 
для жінок та чоловіків (№5745 від 01 липня 2004 року). Автори зазначають, що “питання 
щодо утворення у Верховній Раді України цього скликання нового комітету є проблемним з 
огляду на складнощі пов'язані із затвердженням існуючих комітетів, обранням їх керівників 
та затвердженням складу комітетів. Тому більш доцільним вважається утворення Тимчасової 
спеціальної комісії Верховної Ради України з питань рівних можливостей для жінок та 
чоловіків. А вже за наслідками роботи цієї комісії у Верховній Раді України наступного 
скликання можна було б утворити відповідний комітет. Постановою пропонується доручити 
Тимчасовій спеціальній комісії з питань рівних можливостей для жінок та чоловіків питання 
аналізу чинного законодавства України щодо його відповідності статті 24 Конституції 
України, внесення пропозицій щодо вдосконалення законодавства та підготовки до розгляду 
Верховною Радою України законопроектів, які стосуються питань гендерної рівності, 
підготовка і опрацювання відповідних законодавчих пропозицій з цих питань”. 
Досі немає висновку Конституційного Суду України щодо надання офіційного 
тлумачення статті 149 Кримінального кодексу України (“Торгівля людьми або інша 
незаконна угода щодо передачі людини”).  
Щодо прийняття рекомендованого учасниками парламентських слухань законопроекту про 
30-відсоткову квоту для жінок у партійних виборчих списках, то відповідний документ 
не було внесено на розгляд Верховної Ради України. Незадовго до проведення 
парламентських слухань, народними депутатами України О.Білозір, М.Томенком, 
Р.Богатирьовою було запропоновано проект закону про внесення змін до статті 44 Закону 
України "Про вибори народних депутатів України" (щодо представництва жінок у виборчому 
списку партії) (№5605 від 03.06.2004), що передбачає забезпечити представництво у 
виборчому списку в кожній п’ятірці кандидатів у депутати як жінок, так і чоловіків.  
Не відбувся також і передбачений рекомендаціями у грудні 2004 року День Уряду з 
порядком денним щодо забезпечення рівності прав жінок і чоловіків. Проект відповідної 
Постанови навіть не було внесено на розгляд Верховної Ради України.  
Щодо механізму здійснення гендерно-правової експертизи нормативно-правових актів, 
то Міністерством юстиції України розроблено проект відповідних методичних 
рекомендацій.  
Кабінетом Міністрів України не розроблено Національної програми дій на період до 2015 
року щодо забезпечення гендерної рівності в суспільстві, а також фактично не внесено на 
розгляд парламенту жоден із нормативно-правових актів, розробку яких було 
покладено на уряд, зокрема: проект закону про затвердження загальнодержавної програми 
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забезпечення рівних можливостей для жінок та чоловіків, проект закону щодо внесення змін 
до статті 149 Кримінального кодексу України, проект закону про внесення змін в статтю 5 
Закону України “Про зайнятість населення” та інші передбачені рекомендаціями. Однак тут 
слід згадати, що 11 січня 2005 року парламент розглянув проект Закону України про 
забезпечення рівності прав жінок та чоловіків (реєстр. №6074 від 01.09.2004), поданий 
народним депутатом України Зваричем Р.М., та проект Закону України про забезпечення 
рівних прав жінок і чоловіків та рівних можливостей їх реалізації (реєстр. №6074-1 від 
02.12.2004), поданий народними депутатами України Самойлик К.С. і Надрагою В.І. 
Останній було прийнято за основу.  
У Законі України “Про Державний бюджет України на 2005” на державну підтримку 
молодіжних організацій на виконання загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, 
молоді, жінок, сім'ї передбачено 11 млн. грн., що на 1 млн.грн. менше, ніж у 2004 році. 
 
Висновки: 
 
Жодну рекомендацію учасників слухань Уряд не виконав 
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13. ПАРЛАМЕНТСЬКІ СЛУХАННЯ, ПРИСВЯЧЕНІ ІНФОРМАЦІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ  
ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ СВОБОДИ СЛОВА 

 
Парламентські слухання “Свобода слова в Україні: стан, проблеми, перспективи” 

(10.04.1997) 
(Про рекомендації учасників парламентських слухань "Свобода слова в Україні: 

стан, проблеми, перспективи" (236/97-ВР від 25.04.1997)) 
 
 
Зміст слухань та рекомендацій учасників 
 
Учасники парламентських слухань дійшли висновку, що законодавча база, яка 
покликана гарантувати реалізацію прав громадян на свободу вираження своїх думок, 
на доступ до інформації, прав засобів масової інформації та журналістів залишається 
недостатньою і суперечливою. Така ситуація вимагає подальшої законотворчої роботи 
та розробки концепції національного інформаційного простору України. 
Вони висловили тривогу щодо того, що наявні можливості чинного законодавства для 
гарантування свободи слова та інформаційної діяльності належним чином не 
використовуються; мають місце факти відкритого ігнорування і порушення законів, у 
тому числі з боку органів державної виконавчої влади; існує цензура (відкрита і прихована), 
яка спрямовується не на захист основоположних державних інтересів, а на захист 
інтересів та іміджу окремих політичних сил і політиків, що особливо виявляється в галузі 
телебачення і радіомовлення, де виконавчою владою підтримуються однобічні програми; 
ігнорується право Верховної Ради України як однієї із сторін на засновництво і 
регулювання діяльності Національної телекомпанії та Національної радіокомпанії 
України; управління інформаційною сферою практично повністю здійснюється виконавчою 
владою, та підпорядковано Президентові України.  
Занепокоєння учасників слухань викликала також юридична і технічна беззастережність 
окремих нововведень, зокрема "інтернету", який, на їх думку “може, з одного боку, посилити 
загрозу для державних таємниць, особистої конфіденційної інформації громадян, а з іншого, 
збільшити залежність національного інформаційного простору від зарубіжної продукції, 
чужої інформаційної політики”.  
Учасники слухань констатували, що судова практика ще не стала надійним 
інструментом гарантування свободи слова, захисту діяльності засобів масової інформації і 
професійної творчої діяльності журналістів, частішають факти переслідування журналістів за 
їх професійну і творчу діяльність, замахів на них та їхнє майно. Не налагоджено державної 
підтримки засобів масової інформації та журналістів. 
Кабінету Міністрів України рекомендовано: 

• забезпечити розробку та представлення на розгляд Верховної Ради України 
проектів концепції становлення і розвитку національного інформаційного 
простору України, основ інформаційної політики держави, проектів законів з 
питань розвитку телебачення і радіомовлення, про державну підтримку засобів 
масової інформації та соціальний захист журналістів, про задоволення 
інформаційних потреб суспільства; 

• сприяти розвитку сучасної матеріально-технічної бази інформаційних галузей, 
запровадженню науково-технічного прогресу, гарантування інформаційної безпеки 
суспільства; 

• вишукати можливість економічної підтримки засобів масової інформації; вжити 
заходів, спрямованих на послідовне збільшення обсягів друкованої продукції, 
полегшення доступу до неї малозабезпечених верств населення. 

 
Результати виконання рекомендацій учасників парламентських слухань 
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Кабінетом Міністрів України у період з дня схвалення рекомендацій учасників 
парламентських слухань та до проведення чергових слухань з проблем свободи слова в 
Україні на розгляд парламенту було внесено ряд проектів законів з відповідної 
проблематики: проект Закону про внесення змін до Закону України "Про телебачення і 
радіомовлення", про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального 
кодексів України щодо відповідальності за перешкоджання законній професійній діяльності 
журналістів, про інформаційну діяльність органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування, про внесення змін до Закону України "Про друковані засоби масової 
інформації (пресу) в Україні", про Основи державної інформаційної політики, про 
міжнародний обмін масовою інформацією тощо. Однак законом став лише один із них – 
про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (№193-XIV 
від 20.10.1998). 
Діяльність Кабінету Міністрів України було оцінено парламентом у Постанові “Про 
діяльність Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади щодо забезпечення 
свободи слова, задоволення інформаційних потреб суспільства та розвитку інформаційної 
сфери в Україні” №430-XIV вiд 16.02.1999. Заслухавши інформацію Кабінету Міністрів 
України про стан справ в інформаційній сфері і ознайомившись з підготовленими до 
відповідного "Дня Уряду України" матеріалами, Верховна Рада України відзначила, що 
Кабінет Міністрів України, інші органи виконавчої влади належним чином не забезпечують 
реалізацію державної інформаційної політики, спрямованої на утвердження свободи слова, 
плюралізму і демократичних засад інформаційної діяльності, інформаційного суверенітету та 
інформаційної безпеки України, зміцнення і розвиток її інформаційної інфраструктури. 
Кабінет Міністрів України не забезпечив виконання Указу Президента України від 22 квітня 
1998 року №346/98 "Про деякі заходи щодо захисту інтересів держави в інформаційній 
сфері". Органами виконавчої влади всупереч Указу Президента України від 21 липня 1997 
року №663/97 ігноруються схвалені Верховною Радою України рекомендації учасників 
парламентських слухань від 10 квітня 1997 року "Свобода слова в Україні: стан, проблеми, 
перспективи". Отже, діяльність Кабінету Міністрів України щодо забезпечення свободи 
слова, задоволення інформаційних потреб суспільства та розвитку інформаційної сфери була 
визнана незадовільною. 

 
Висновки: 
 
Більшість рекомендацій учасників парламентських слухань Кабінетом Міністрів 
України виконано не було. 
 

Парламентські слухання “Інформаційна політика України: стан і перспективи” 
(12.05.1999) 

(Про підсумки парламентських слухань "Інформаційна політика України: стан і 
перспективи" (№705-XIV від 02.06.1999) 

 
 
Зміст слухань та рекомендацій учасників 
 
Учасники слухань прийняли рішення зобов’язати Кабінет Міністрів України, інші 
органи державної влади та органи місцевого самоврядування до безумовного, 
неухильного виконання Постанови Верховної Ради України від 16 лютого 1999 року 
"Про діяльність Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади щодо 
забезпечення свободи слова, задоволення інформаційних потреб суспільства та 
розвитку інформаційної сфери в Україні". 
Кабінету Міністрів України, зокрема, доручено:  
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• спрямувати зусилля на цілеспрямоване створення в реально найстисліші строки 
умов для звільнення від податку на додану вартість операцій з продажу матеріалів 
вітчизняного виробництва та товарів критичного імпорту для вітчизняних засобів 
масової інформації, потреб книговидання і фільмовиробництва та операцій з 
розповсюдження друкованих періодичних видань, книжкової продукції, кінопрокату, 
внесення відповідних змін до чинних законів України та підготовку з цією метою 
нових законодавчих актів;  

• створити умови для фактичного забезпечення визначених законами України 
обов'язкових квот національної кіновідеопродукції в кінопрокаті і на телебаченні та 
граничних рівнів іноземного інвестування національного телерадіоінформаційного 
простору та кіновиробництва (з цією метою створити загальнонаціональний фонд кіно 
- та відеопродукції);  

• забезпечити пільгові умови щодо розповсюдження національної 
кіновідеопродукції; 

• прискорити підготовку та внесення на розгляд Верховної Ради України проектів 
законів України про державні пріоритети у галузях культури, мистецтва, 
інформаційної політики та видавничої справи, про внесення змін до відповідних 
законів України, якими передбачити надання статусу національних окремим 
видавництвам і організаціям інформаційної сфери та податкових пільг при виконанні 
ними державних замовлень; 

• забезпечити одночасне проведення дійових заходів, спрямованих на сприяння 
поширенню інформаційної і духовно-культурної продукції України в зарубіжних 
країнах, підготувати і подати в 1999 році на розгляд Верховної Ради України 
відповідний законопроект;  

• внести до 1 вересня 1999 року на розгляд Верховної Ради України невідкладні 
законопроекти щодо свободи слова та інформаційної діяльності і виробити єдиний 
комплексний перспективний план подальшої законопроектної роботи, спрямованої на 
вдосконалення інформаційного законодавства України, утвердження в інформаційній 
сфері верховенства закону і права, забезпечення свободи слова, державної підтримки 
засобів масової інформації, видавничої справи, інформаційної інфраструктури та 
соціального захисту творчих працівників. 

 
Результати виконання рекомендацій учасників парламентських слухань 
 
У період з 12.05.1999 (дата проведення слухань на тему: “Інформаційна політика України: 
стан і перспективи”) по 16.01.2001 (парламентські слухання “Щодо стану інформаційної 
безпеки України, проблем інформаційної діяльності та свободи слова”) з ініціативи Кабінету 
Міністрів України не було прийнято жодного закону, який би сприяв реалізації рекомендацій 
учасників слухань.  
Аналізуючи результати виконання рекомендацій учасників парламентських слухань щодо 
надання вітчизняним видавцям податкових пільг, слід зазначити, що податкові пільги 
видавцям були надані ще Законом «Про податок на додану вартість» у 1997 році й 
стосувалися звільнення від оподаткування операцій з продажу книжок, учнівських зошитів, 
підручників та навчальних посібників (з 2000 року це положення стосується лише 
вітчизняного виробництва). Законом України «Про внесення змін до деяких законів України 
з питань оподаткування» від 17 травня 2001 року звільнялося від сплати мита та податку на 
додану вартість ввезення товарів, пов’язаних з видавничою справою, а також виключалися зі 
складу валових доходи, отримані від продажу видавничої продукції замовнику або 
безпосередньому споживачу. Цим Законом було закріплено дію таких пільг до 1 січня 2003 
року: звільнення від сплати мита та податку на додану вартість при ввезенні на територію 
України групи товарів, пов’язаних з видавничою справою (фарба друкарська, папір та 
картон, друкарські та брошурувальні машини тощо); запровадження пільгового торгового 
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патенту для суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю періодичними 
виданнями друкованих засобів масової інформації, книгами, брошурами, альбомами, 
буклетами, плакатами, картографічною продукцією, що видаються юридичними особами – 
резидентами України; невключення до складу валових доходів платника податку доходи, 
отримані від продажу видавничої продукції замовнику або безпосередньому споживачу. 
Хоча згаданий закон і сприяв виконанню рекомендацій учасників слухань, ініціатива щодо 
його прийняття виходила від Президента України. 
 
Висновок 
 
Жодну рекомендацію учасників слухань Уряд не виконав. 
 
 

Парламентські слухання “Щодо стану інформаційної безпеки України, проблем 
інформаційної діяльності та свободи слова” (16.01.2001) 

(Про підсумки парламентських слухань "Проблеми інформаційної діяльності, 
свободи слова, дотримання законності та стану інформаційної безпеки України" 

(№2498-III від 07.06.2001) 
 
Зміст слухань та рекомендацій учасників 
 
Учасники парламентських слухань констатували, що стан справ та тенденції в сфері 
інформаційної діяльності та свободи слова свідчать про серйозну кризу і значні 
відхилення від демократичного розвитку. Зокрема, поширено практику використання 
найвпливовіших засобів масової інформації для дезорієнтації населення щодо ситуації в 
країні, нав'язування політичних оцінок, маніпулювання громадською думкою. Державні 
засоби масової інформації фактично перетворено на знаряддя політичної боротьби. Органи 
державної влади та посадові особи, відповідальні за формування інформаційної політики та 
забезпечення інформаційної безпеки, позбавлені можливості повноцінно виконувати свої 
функції. Засоби масової інформації, які прагнуть бути об'єктивними, нерідко під сумнівними 
приводами притягаються до відповідальності, переслідуються податковими та іншими 
контролюючими органами, а над незалежними журналістами чиняться фізичні розправи. 
Стан справ стосовно забезпечення в Україні реальної свободи слова і права громадян на 
об'єктивну інформацію викликає занепокоєння Ради Європи, інших міжнародних 
організацій, професійних та правозахисних організацій. 
Верховна Ради України визнала незадовільним стан справ у сфері забезпечення 
діяльності засобів масової інформації, свободи слова і додержання прав громадян на 
вільний доступ до інформації.  
Учасники слухань рекомендували взяти до відома та виконання адресовані органам 
державної влади України рекомендації Парламентської Асамблеї Ради Європи, що 
містяться в Резолюції №1239 від 25 січня 2001 року "Свобода вираження поглядів та 
переконань і функціонування парламентської демократії в Україні" (зокрема щодо: 
необхідності внесення змін до законів України щодо відшкодування моральної шкоди, 
кримінальної, цивільної, адміністративної відповідальності за поширення недостовірної 
інформації, наклеп, образу; внесення змін до Закону України "Про Національну раду України 
з питань телебачення і радіомовлення" відповідно до експертного висновку, наданого Радою 
Європи; ратифікації Європейської конвенції про транскордонне телебачення тощо). 
Звернути увагу Президента України, Кабінету Міністрів України на невиконання 
правових актів, прийнятих за результатами парламентських слухань: "Свобода слова в 
Україні: стан, проблеми, перспективи" (10 квітня 1997 року), "Інформаційна політика 
України: стан і перспективи" (15 січня 1999 року) та Дня Уряду на тему: "Про 
діяльність Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади щодо 
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забезпечення свободи слова, задоволення інформаційних потреб суспільства та 
розвитку інформаційної сфери в Україні" (9 лютого 1999 року), Указу Президента 
України від 21 липня 1997 року №663/97 "Про рішення Ради національної безпеки і 
оборони України від 17 червня 1997 року "Про невідкладні заходи щодо впорядкування 
системи здійснення державної інформаційної політики та удосконалення державного 
регулювання інформаційних відносин".  
Учасники слухань вирішили визнати незадовільним стан національної безпеки 
України в інформаційній сфері, що знайшло свій вияв передусім у втраті контролю за 
використанням радіочастотного ресурсу України, уповільненні розвитку новітніх 
інформаційних технологій, протекціонізмі зарубіжним суб'єктам інформаційних відносин на 
національному ринку інформаційних послуг, ігноруванні посадовими особами органів 
державної влади, керівниками засобів масової інформації норм законодавства України в 
інформаційній сфері. 
Кабінету Міністрів України було запропоновано денонсувати Угоду між Кабінетом 
Міністрів України і Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі 
телебачення і радіомовлення від 23 жовтня 2000 року як таку, що суперечить 
законодавству України і спрямована проти вітчизняних телерадіоорганізацій, які діють у 
повній відповідності з вимогами законодавства України в інформаційній сфері. 
Було прийняте рішення схвалити пропозиції Комітету Верховної Ради України з 
питань свободи слова та інформації щодо законодавчого оформлення результатів 
парламентських слухань "Проблеми інформаційної діяльності, свободи слова, 
дотримання законності та стану інформаційної безпеки України". З цією метою: 

• внести до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України третього скликання та 
невідкладно розглянути проект Закону України про внесення змін до деяких 
законів України за результатами парламентських слухань "Проблеми 
інформаційної діяльності, свободи слова, дотримання законності та стану 
інформаційної безпеки України" (реєстр. №7338);  

• внести до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України третього скликання та 
невідкладно розглянути проект Концепції роздержавлення засобів масової 
інформації в Україні;  

• забезпечити законодавчу базу для запровадження в Україні системи Суспільного 
телебачення і радіомовлення з урахуванням пропозицій Президента України до 
Закону України "Про створення системи Суспільного телебачення і радіомовлення 
України"; 

• законодавчо розв'язати проблему забезпечення конституційних прав громадян 
на інформацію та захисту журналістів і засобів масової інформації від 
переслідування в суді за критику (відповідальність за поширення недостовірної 
інформації, її спростування та відшкодування пов'язаної з її поширенням моральної 
шкоди). 

Кабінету Міністрів України рекомендовано:  
• переглянути механізм та порядок надання засобам масової інформації державної 

підтримки і внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо 
відповідних змін до законодавства України;  

• вжити заходів щодо забезпечення соціального захисту журналістів, внести відповідні 
зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 15 березня 1999 року №377 
"Про реалізацію статей 14 і 16 Закону України "Про державну підтримку засобів 
масової інформації та соціальний захист журналістів";  

• з урахуванням пропозицій та побажань працівників друкованих засобів масової 
інформації врегулювати проблеми, пов'язані з встановленням граничних 
розмірів тарифів на прийом передплати та доставку передплатникам друкованих 
видань;  
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• для створення сприятливих умов діяльності вітчизняних розповсюджувачів преси 
зменшити розміри орендної плати за землекористування і заборонити 
встановлення не передбачених законодавством України зборів та платежів для 
цих підприємств, спростити порядок розповсюдження преси. 

Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації рекомендовано 
опрацювати висловлені під час парламентських слухань пропозиції та відповідно до них: 

• спільно з Кабінетом Міністрів України, Радою національної безпеки і оборони 
України, Державним комітетом інформаційної політики, телебачення і радіомовлення 
України, Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення 
завершити підготовку і внести на розгляд Верховної Ради України проекти 
Концепції розвитку телерадіоінформаційного простору України (друге півріччя 
2001 року), Концепції розвитку в Україні глобальних інформаційних мереж 
(друге півріччя 2001 року), Концепції інформаційної безпеки України (перше 
півріччя 2001 року), Інформаційного кодексу України; 

• протягом місяця з дня набрання чинності цією Постановою внести на розгляд 
Верховної Ради України в другому читанні проект положення про редакційну 
раду газети Верховної Ради України "Голос України", а після його прийняття - 
підготувати матеріали щодо формування редакційної ради за пропозиціями 
депутатських фракцій і груп парламенту. 

 
Результати виконання рекомендацій учасників парламентських слухань 
 
Хоча учасники слухань рекомендували денонсувати Угоду між Кабінетом Міністрів 
України і Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі телебачення і 
радіомовлення від 23 жовтня 2000 року як таку, що суперечить законодавству України і 
спрямована проти вітчизняних телерадіоорганізацій, які діють у повній відповідності з 
вимогами законодавства України в інформаційній сфері, вона досі залишається чинною. 
Досі триває робота над законодавчим врегулюванням питання роздержавлення засобів 
масової інформації в Україні та створення системи Суспільного телебачення і 
радіомовлення. Зокрема, на розгляді комітету Верховної Ради України з питань свободи 
слова та інформації перебувають проекти законів «Про Концепцію роздержавлення засобів 
масової інформації в Україні» (№2464 від 28.11.2002, внесений народним депутатом України 
Є.Жовтяком), «Про створення системи Суспільного телебачення і радіомовлення України» 
(№1187 від 11.06.2002, внесений народними депутатами України Є.Жовтяком та 
Б.Беспалим), «Про систему Громадського телебачення і радіомовлення України» (№3220 від 
11.03.2003, внесений народним депутатом України Л. Лук'яненком). Залишається 
актуальною проблема розробки ряду інших проектів законів, що задані у 
рекомендаціях учасників парламентських слухань (зокрема, йдеться про проекти 
Концепції розвитку телерадіоінформаційного простору України, Концепції інформаційної 
безпеки України, Інформаційного кодексу України тощо). 
За наслідками проведення парламентських слухань «Щодо стану інформаційної безпеки 
України, проблем інформаційної діяльності та свободи слова» було прийнято Закон, який 
має відповідну назву «Про внесення змін до деяких законів України за результатами 
парламентських слухань «Проблеми інформаційної діяльності, свободи слова, 
дотримання законності та стан інформаційної безпеки України» (№2680-III від 13 
вересня 2001 року). Відповідним законом передбачено внесення змін до Закону України 
"Про оренду державного і комунального майна", Декрету Кабінету Міністрів України від 20 
травня 1993 року N56-93 "Про місцеві податки і збори", Закону України "Про телебачення і 
радіомовлення" та "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист 
журналістів". 
У рамках рекомендації Кабінету Міністрів України на підставі матеріалів 
парламентських слухань протягом трьох місяців з дня набрання чинності відповідною 
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Постановою розробити та внести на розгляд парламенту ряд змін до законодавства, 
було розроблено лише один проект закону про внесення зміни до статті 14 Закону України 
"Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" 
(№8126 від 27.09.2001). 
Разом із тим, слід відзначити, що все ж було внесено зміни до Постанови Кабінету 
Міністрів України від 15 березня 1999 року №377 "Про реалізацію статей 14 і 16 Закону 
України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист 
журналістів" (Постанова КМУ №1221 від 26 вересня 2001 р. «Про внесення змін до 
постанови Кабінету Міністрів України від 15 березня 1999 р. №377). 
 
Висновки: 
 
Рекомендації учасників парламентських слухань було виконано частково.  
 
 

Парламентські слухання “Суспільство, засоби масової інформації, влада:  
свобода слова та цензура в Україні” (04.12.2002) 

(Про підсумки парламентських слухань "Суспільство, засоби масової інформації, 
влада: свобода слова і цензура в Україні" (№441-IV від 16.01.2003)) 

 
Зміст слухань та рекомендацій учасників 
 
Під час парламентських слухань "Суспільство, засоби масової інформації, влада: свобода 
слова і цензура в Україні" було проаналізовано ситуацію, що склалася в галузі діяльності 
засобів масової інформації, місце і роль засобів масової інформації в системі соціальних 
інституцій та у взаєминах із інститутами влади й суспільством у цілому.  
Учасники слухань відзначили відсутність достатніх, у тому числі й законодавчих, умов 
для виконання засобами масової інформації функцій інформування, громадської 
критики й контролю, а також налагодження процесу комунікації у суспільстві; 
відсутність умов для економічної незалежності засобів масової інформації, що є 
основною передумовою обмеження конституційних прав громадян на свободу думки і слова, 
на вільне вираження поглядів і переконань.  
Вони констатували, що в Україні склалася загрозлива ситуація із забезпеченням 
основних прав та свобод людини й громадянина на отримання повної, неупередженої 
інформації, необхідної для прийняття усвідомлених рішень. Значного поширення набув 
тиск на журналістів під час виконання ними своїх професійних обов'язків, що є фактично 
запровадженням політичної цензури. Засоби масової інформації втрачають належну їм у 
демократичному суспільстві функцію посередника між владою та суспільством. 
Виконання Кабінетом Міністрів України, Генеральною прокуратурою України, 
Державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України, 
Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення рекомендацій та 
пропозицій, викладених у Постанові Верховної Ради України від 7 червня 2001 року 
"Про підсумки парламентських слухань "Проблеми інформаційної діяльності, свободи 
слова, дотримання законності та стану інформаційної безпеки України", стосовно 
неухильного дотримання вимог законодавства України в інформаційній сфері, забезпечення 
конституційних прав громадян на свободу слова та вільне збирання, використання і 
поширення інформації, було визнано незадовільним. 
Кабінету Міністрів України було рекомендовано взяти до виконання пропозиції 
учасників парламентських слухань, зокрема, щодо підготовки та подання до Верховної 
Ради України проекту Закону України про приєднання України до Європейської 
конвенції про транскордонне телебачення. 
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Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації було доручено у 
двотижневий термін опрацювати пропозиції учасників парламентських слухань та 
організувати подання до Верховної Ради України та визначення в установленому порядку 
як невідкладного проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України 
за результатами парламентських слухань "Суспільство, засоби масової інформації, 
влада: свобода слова та цензура в Україні", у якому врахувати пропозиції учасників 
парламентських слухань щодо: визначення поняття правопорушення "цензура" та 
визначення відповідальності за таке правопорушення посадових осіб; закріплення 
європейських принципів журналістської діяльності, зокрема, стосовно об'єктивності, 
збалансованості подання інформації та виявлення нейтральності засобів масової інформації 
при поданні ними інформації, а також визначення правового забезпечення цих принципів; 
встановлення норм, які б унеможливлювали переслідування засобів масової інформації та 
журналістів за їх професійну діяльність; встановлення додаткових гарантій реалізації 
трудових прав працівників засобів масової інформації, зокрема, щодо порядку та форм 
оплати праці, порядку звільнення працівників тощо; встановлення норм адміністративної 
відповідальності посадових осіб за ненадання інформації на інформаційні запити осіб, подані 
згідно з статтею 32 Закону України "Про інформацію". 
Верховній Раді України рекомендовано:  

• впродовж третьої сесії четвертого скликання розглянути проект Закону України 
про створення системи Суспільного телебачення і радіомовлення України 
(реєстр. №1187); 

• внести до порядку денного третьої сесії четвертого скликання та розглянути проект 
Закону України про Концепцію роздержавлення засобів масової інформації в 
Україні (реєстр. №2464); 

• розглянути пропозиції щодо скасування окремих обмежень на здійснення рекламної 
діяльності з метою посилення економічної незалежності засобів масової інформації; 
вдосконалення механізму та порядку державної підтримки засобів масової інформації; 
порядку акредитації представників засобів масової інформації при органах державної 
влади; внесення змін до законів України з метою запровадження єдиної ліцензії на 
здійснення телерадіомовлення, вдосконалення механізмів регулювання ліцензійних 
процедур виходячи з принципів прозорості та об'єктивності прийняття рішень; 
внесення змін до законів України в інформаційній галузі за рекомендаціями експертів 
Ради Європи. 

 
Результати виконання рекомендацій учасників парламентських слухань 
 
За наслідками парламентських слухань Верховною Радою України було прийнято Закон 
про внесення змін до деяких законів України за результатами парламентських слухань 
"Суспільство, засоби масової інформації, влада: свобода слова та цензура в Україні" 
(№676-IV від 03.04.2003). Цим законодавчим актом, зокрема, було внесено ряд змін та 
доповнень до чинного інформаційного законодавства України в частині регулювання права 
на отримання інформації від державних органів та посадових осіб, вирішення справ про 
захист честі й гідності, встановлення відповідальності за порушення законодавства про 
діяльність засобів масової інформації тощо. Вперше було дано визначення цензури, 
встановлено адміністративну відповідальність за неправомірну відмову в наданні інформації, 
несвоєчасне або неповне надання інформації, або надання інформації, що не відповідає 
дійсності, у випадках, коли така інформація має бути надана на запит фізичної або 
юридичної особи відповідно до Закону України “Про інформацію” або “Про звернення 
громадян”, врегульовано ряд спірних питань щодо відповідальності за приниження честі й 
гідності тощо.  
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Кабінетом Міністрів України не було виконано рекомендацію щодо підготовки та 
подання до Верховної Ради України проекту Закону України про приєднання України 
до Європейської конвенції про транскордонне телебачення. 
Незважаючи на рекомендації учасників парламентських слухань досі перебувають на 
розгляді комітету проект закону про створення системи Суспільного телебачення і 
радіомовлення України (реєстр. №1187) та про Концепцію роздержавлення засобів 
масової інформації в Україні (реєстр. №2464). Отже, у законодавчій сфері зроблено 
доволі небагато, слід відзначити лише прийняття нової редакції Закону України «Про 
рекламу» (№1121-IV від 11.07.2003) 
 
Висновок: 
 
Найважливіші рекомендації учасників слухань частково було виконано, однак ті 
рекомендації, які стосувались безпосередньо Кабінету Міністрів України виконані не 
були. 

 
 

Парламентські слухання “Стратегія розвитку телерадіоінформаційного простору 
України” (10.12.2003) 

(Про рекомендації парламентських слухань "Стратегія розвитку 
телерадіоінформаційного простору України"  

від 10 грудня 2003 року (№1587-IV від 04.03.2004)) 
 
Зміст слухань та рекомендацій учасників 
 
Учасники слухань вирішили визнати роботу Кабінету Міністрів України, Державного 
комітету зв'язку та інформатизації України, Державного комітету телебачення і 
радіомовлення України, Національної ради України з питань телебачення і 
радіомовлення щодо повноцінного розвитку телерадіоінформаційного простору 
України в умовах запровадження новітніх технологій недостатньо ефективною. 
Було прийнято рішення рекомендувати Кабінету Міністрів України врахувати у своїй 
роботі пропозиції учасників парламентських слухань щодо: підготовки до 1 червня 2004 
року державної програми модернізації мереж мовлення УР-1, УР-2, УР-3 для поширення 
програм радіомовлення в діапазоні радіочастот 88-108 мГц та відновлення радіомовлення в 
діапазонах довгих і середніх хвиль; підготовки до 1 вересня 2004 року державної 
програми впровадження цифрових технологій в ефірні мережі України тощо. 
Вважати за необхідне з урахуванням пропозицій та рекомендацій учасників парламентських 
слухань на п'ятій сесії Верховної Ради України четвертого скликання розглянути як 
невідкладні проекти: Закону України про внесення змін до Цивільного та Цивільного 
процесуального кодексів України (щодо права на інформацію) (реєстр. №3547); Закону 
України про внесення змін до Закону України "Про Національну раду України з 
питань телебачення і радіомовлення" (друге читання, реєстр. №3283); Закону України 
про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (друге 
читання, реєстр. №3651); Постанови Верховної Ради України про забезпечення 
безперешкодної діяльності засобів масової інформації у передвиборний період 2004 року 
(реєстр. №4275). 
 
Результати виконання рекомендацій учасників парламентських слухань 
 
З урахуванням рекомендацій учасників парламентських слухань народними депутатами 
України у травні 2005 року було прийнято Постанову про передачу на доопрацювання 
проекту Закону України про внесення змін до Цивільного та Цивільного 



 150 

процесуального кодексів України (щодо права на інформацію) (№3547), який 21 жовтня 
2004 року прийнято основу. Щодо проекту закону про внесення змін до Закону України 
"Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" (№3283), то 
його було розглянуто у другому читанні лише під час роботи шостої сесії Верховної 
Ради України IV скликання, а вже 3 березня 2005 року повторно прийнято із пропозиціями 
Президента України від 12 листопада 2004 року. Постанову Верховної Ради України про 
забезпечення безперешкодної діяльності засобів масової інформації у 2004 році було 
прийнято 16 березня 2004 року (№1604-IV). 
Щодо діяльності уряду, то рекомендації учасників парламентських слухань виконані не були.   
 
Висновок 
 
Частина рекомендацій, виконання яких було покладено на парламент, знайшли своє 
втілення. Щодо рекомендацій, які були адресовані уряду, то їх виконано не було. 
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14. ПАРЛАМЕНТСЬКІ СЛУХАННЯ,  
ПРИСВЯЧЕНІ ПИТАННЯМ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ 

 
Парламентські слухання “Щодо вшанування пам'яті жертв голодомору 

1932-1933 років” (12.02.2003) 
(Про Рекомендації парламентських слухань щодо вшанування пам'яті жертв 

голодомору 1932-1933 років (№607-ІV від 06.03.2003) 
 
Учасники парламентських слухань відзначили, що далеко не все, пов'язане з історією 
голодомору 1932-1933 років, який слід визнати актом геноциду Українського народу, до 
кінця розкрито і з'ясовано. Передусім Верховна Рада України досі не давала належної 
політико-правової оцінки цій трагедії. Було підкреслено, що така ситуація є 
неприпустимою. Адже Україна вже понад 10 років є суверенною, незалежною, 
демократичною, соціальною, правовою державою, де відбуваються активні процеси 
відродження національної самосвідомості та історичної пам'яті народу. Учасники 
парламентських слухань наголосили також на відсутності у законодавстві України будь-яких 
положень стосовно подолання наслідків голодомору 1932-1933 років чи інших пов'язаних з 
ним питань. Разом з тим позитивні зрушення у дослідженні і висвітленні фактів 
голодомору 1932-1933 років та вшануванні його жертв вже намітилися. Відбуваються 
наукові конференції, "круглі столи", присвячені цій темі, проводяться мітинги-реквієми, 
встановлюються пам'ятні знаки, здійснюється видання документальних матеріалів тощо. 
Активізувалася діяльність правозахисних та інших громадських організацій, які 
безпосередньо займаються вивченням проблеми голодомору 1932-1933 років. 
За наслідками парламентських слухань Верховній Раді України, зокрема, було доручено:  

• разом з Кабінетом Міністрів України порушити у встановленому порядку 
питання перед Організацією Об'єднаних Націй про визнання голодомору 1932-
1933 років геноцидом Українського народу; 

• забезпечити належний рівень і результативність спеціального засідання 
Верховної Ради України, яке має відбутися 7 травня 2003 року з метою 
вшанування пам'яті жертв голодомору 1932-1933 років (пункт 1 Постанови 
Верховної Ради України від 28 листопада 2002 року №258-IV "Про 70-ті роковини 
голодомору в Україні"); 

• прийняти в установленому порядку Закон України про визнання факту геноциду 
української нації у 1932-1933 роках тощо. 

Кабінету Міністрів України запропоновано: 
• внести відповідно до законодавства до Верховної Ради України законопроект 

щодо політико-правової оцінки голодомору 1932-1933 років, його наслідків для 
Українського народу та про статус потерпілих від голодомору; 

• подати пропозиції про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет 
України на 2003 рік" щодо фінансування в поточному році заходів, пов'язаних із 
вшануванням пам'яті жертв голодомору 1932-1933 років; 

• передбачити у проекті Закону України про Державний бюджет України на 2004 
рік кошти на фінансування заходів, пов'язаних із вшануванням пам'яті жертв 
голодомору 1932-1933 років; 

• спорудити у центральній частині столиці України - місті Києві (вулиця Січневого 
повстання, 1) Державний історико-меморіальний комплекс жертв голодомору, 
політичних репресій та насильницьких депортацій, включаючи монумент, музей, 
конференц-зал, науково-дослідний центр та інші необхідні функціональні 
приміщення, для цього передбачити у проекті Закону України про Державний 
бюджет України на 2004 рік кошти на його спорудження. 
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Результати виконання рекомендацій учасників парламентських слухань 
 
Перш за все слід зазначити, що значна частина положень, які були закріплені у 
рекомендаціях учасників парламентських слухань, було “запозичено” із прийнятої раніше 
Постанови Верховної Ради України про 70-ті роковини голодомору в Україні (№258-IV від 
28.11.2002).  
Згадане у рекомендаціях спеціальне засідання Верховної Ради України було перенесено і 
відбулось 14 травня 2003 року. “Спеціальне засідання” тривало кілька хвилин і, по суті, 
являло собою виступ Г.Удовенка з відповідної проблеми. Вже 15 травня було прийнято 
Постанову Верховної Ради України про Звернення до Українського народу учасників 
спеціального засідання Верховної Ради України 14 травня 2003 року щодо вшанування 
пам'яті жертв голодомору 1932-1933 років (№789-IV від 15.05.2003) у якій, зокрема, 
зазначено, що “в умовах незалежної України страхітливу правду про ті роки має офіційно 
оприлюднити держава, оскільки голодомор 1932-1933 років був свідомо організований 
сталінським режимом і повинен бути публічно засуджений українським суспільством 
та міжнародним співтовариством як один з найбільших за кількістю жертв у світовій 
історії факт геноциду. Ми, учасники спеціального засідання Верховної Ради України 14 
травня 2003 року, чинимо це сьогодні, визнаючи голодомор 1932-1933 років актом геноциду 
українського народу за диявольським задумом сталінського режиму”. 
Восени 2003 року в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку було ухвалено декларацію щодо 
українського Голодомору 1932-33 рр., співавторами якої виступили близько 30 країн-
членів ООН. Свою підтримку декларації висловили ще понад 20 країн, включно з Росією, 
США та ЄС. В декларації Голодомор названо трагедією українського народу та 
засуджено тоталітарний режим 30-х років, який вчинив голод на Україні. В ній міститься 
також заклик вшанувати пам'ять мільйонів українських громадян, загиблих у 1932-33 роках, 
а також померлих внаслідок голоду, колективізації та громадянської війни у Росії, Казахстані 
та на Північному Кавказі. Хоча декларація визнає Голодомор національною трагедією 
українського народу, слово "геноцид" там не вживається, на противагу тому, як це планував 
український уряд на початку року, оскільки таке формулювання виявилось неприйнятним 
для низки країн. 
З боку уряду у напрямі реалізації рекомендацій учасників парламентських слухань щодо 
спорудження у столиці України Державного історико-меморіального комплексу жертв 
голодомору, політичних репресій та насильницьких депортацій було затверджено 
Розпорядження КМУ №264-р вiд 14.05.2003 “Про увічнення пам'яті жертв голодомору 
1932-1933 років”, яким окреслено ключові кроки та коло суб’єктів відповідальних за їх 
реалізацію, було оголошено конкурс на кращий проект Державного історико-меморіального 
комплексу. Згідно із “Відомостями про виконання постанов Верховної Ради України, 
прийнятих за результатами проведених у Верховній Раді України парламентських слухань за 
період роботи Верховної Ради четвертого скликання” станом на 5 вересня 2003 року 
оргкомітетом конкурсу було розглянуто вісім майданчиків під спорудження меморіалу і 
обрано найприйнятніший із них (ділянка на березі Дніпра, яка прилягає до парку імені 
В.Примакова на Набережному шосе).  
Передбачений рекомендаціями урядовий законопроект щодо політико-правової оцінки 
голодомору 1932-1933 років не було зареєстровано у парламенті, як і проект про 
внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" щодо 
фінансування в поточному році заходів, пов'язаних із вшануванням пам'яті жертв 
голодомору 1932-1933 років.  
 
Висновки 
 

Слід зазначити, що ряд рекомендацій учасників парламентських слухань, які мають 
організаційний характер, було виконано. Зокрема, на виконання рішень Кабінету 
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Міністрів України, Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів у 
зв’язку з 70-ми роковинами голодомору в Україні в усіх регіонах України проводилась 
робота з упорядкування могил, складання реєстру пам’ятників і пам’ятних знаків 
жертвам голодомору, до яких у День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій 
покладено траурні вінки та квіти, проведено молитви та панахиди. Серед інших заходів 
– видано та розповсюджено матеріали парламентських слухань щодо вшанування 
пам’яті жертв голодомору, широко висвітлена тема цих трагічних подій у ЗМІ. 
Державним комітетом архівів України організовано та відкрито спеціалізовану 
україномовну веб-сторінку, яка присвячена трагедії Українського народу тощо. Разом із 
тим, політико-правової оцінки голодомору 1932-1933 років у окремому законодавчому 
акті не було дано. Таким чином, рекомендації учасників парламентських слухань було 
виконано частково. 

 

Парламентські слухання “Про функціонування української мови в Україні” 
(12.03.2003) 

(Про Рекомендації парламентських слухань "Про функціонування української мови 
в Україні" (№886-IV від 22.05.2003) 

 
Учасники парламентських слухань "Про функціонування української мови в Україні", 
обговоривши мовну ситуацію в державі, відзначили, що на дванадцятому році 
незалежності українська мова як державна мова в Україні не набула належного 
поширення в усіх сферах суспільного життя. Вони дійшли висновку, що законодавча база 
в Україні з цього питання відповідає загальноприйнятій світовій практиці й узгоджується 
з відповідними міжнародно-правовими актами. Однак, мовна ситуація в державі свідчить 
про те, що лише задекларованості державного статусу української мови для повноцінного та 
незворотного утвердження її в усіх сферах суспільного життя недостатньо - необхідні 
механізми реалізації вищезазначених правових документів щодо функціонування 
української мови, а також врегулювання питань, пов'язаних з удосконаленням 
юридичної відповідальності за порушення законів, які регулюють питання 
використання державної мови. Попри відсутність міжнаціональних конфліктів, досягнуту 
стабільність і толерантність у міжетнічних стосунках, законодавче та реальне забезпечення 
прав усіх національних меншин в Україні мовне питання часто перетворюється на 
дестабілізуючий чинник суспільного життя, що гальмує процес творення суверенної, 
демократичної, правової держави. 
За наслідками проведення слухань Верховній Раді України доручено: 

• відкласти ратифікацію Європейської Хартії регіональних мов або мов меншин до 
прийняття Верховною Ради України закону України про розвиток і застосування 
мов в Україні, яким буде передбачено реальний механізм захисту і утвердження 
української мови як державної в усіх сферах суспільного життя; 

• запровадити починаючи з 2004 року щорічні парламентські слухання, присвячені 
розвитку та функціонуванню української мови в Україні. 

Кабінету Міністрів України, зокрема, запропоновано: 
• розробити та внести на розгляд Верховної Ради України наступні нормативно-

правові акти: проект Концепції державної мовної політики України; проект 
загальнодержавної Програми розвитку, функціонування та дослідження української 
мови на 2004-2010 роки; проект закону України про розвиток і застосування мов в 
Україні (до 1 липня 2003 року); проекти законів України про внесення змін до 
відповідних законів України з метою заборони заснування в Україні засобів масової 
інформації іноземними юридичними і фізичними особами та особами без 
громадянства, забезпечення україномовній продукції не менш як 70 відсотків часу 
трансляції та місця на шпальтах друкованих засобів масової інформації, відмови 
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телеорганізаціям, які порушують закони, що регулюють питання використання 
державної мови, в отриманні чи продовженні ліцензії на право користування каналами 
мовлення, запровадження пільгового оподаткування та іншої фінансової підтримки 
україномовної друкованої продукції, періодичних видань, кіно- та аудіопродукції, 
передбачення відповідальності за порушення законів, що регулюють питання 
застосування державної мови в Україні, зокрема для посадових осіб, які при виконанні 
своїх посадових обов'язків використовують як засіб спілкування іншу, не державну 
мову, передбачення у законодавстві про національні меншини положення про 
обов'язковість володіння державною мовою громадянами, які належать до 
національних меншин і постійно проживають в Україні; 

• створити у структурі Кабінету Міністрів України управління з питань мовної 
політики; 

• враховувати щорічно при підготовці проекту закону України про Державний 
бюджет України на відповідний рік видатки на забезпечення виконання заходів, 
пов'язаних з розвитком, функціонуванням та дослідженням української мови, в тому 
числі за межами України; 

• передбачити починаючи з 2004 року збільшення асигнувань на розвиток та 
дослідження української мови, реалізацію додаткових заходів щодо розширення 
сфери її функціонування як державної; 

• сприяти збільшенню кількості та накладів видань художніх творів національної і 
світової класики, науково-популярної, технічної, довідкової літератури українською 
мовою для різних вікових груп населення; 

• розробити заходи щодо підтримки випуску національної кіно -, відео -, 
аудіопродукції, тиражування кращих українських фільмів, а також дублювання і 
озвучення українською мовою творів світового кіномистецтва; 

• сприяти забезпеченню фінансування державних програм із створення 
національної словникової бази, зокрема програми "Словники України", а також 
підготовки до друку багатотомних енциклопедичних видань та створення їх 
електронних варіантів: Українського енциклопедичного словника у трьох томах, 
Української літературної енциклопедії у п'яти томах, академічної граматики 
української мови, енциклопедії "Географічні назви України", енциклопедії 
"Українська мова", Шевченківської енциклопедії в чотирьох томах, повного зібрання 
творів Т.Г. Шевченка у дванадцяти томах, словника українських діалектів у 
п'ятнадцяти томах, Лексичного атласу української мови, серії "Найкращі українські 
книжки для дошкільнят" тощо. 

 
Результати виконання рекомендацій учасників парламентських слухань 
 
Виконати доручення щодо відкладення ратифікації Європейської Хартії регіональних 
мов або мов меншин до прийняття Верховною Ради України закону про розвиток і 
застосування мов в Україні було неможливо, оскільки Хартію було ратифіковано 
Законом України від 15 травня 2003 року, тоді як Постанову про ратифікацію 
парламентських слухань прийнято 22 травня 2003 року.  
Щодо закону про розвиток і застосування мов в Україні, то до Верховної Ради України 
було внесено вісім альтернативних законопроектів (№3410 від 17.04.2003 внесли народні 
депутати П.Мовчан та К.Ситник, №3410-1 від 11.02.2004 – Н.Шуфрич, М.Шульга, І.Гайдош, 
№3410-2 від 11.07.2003 – В.Горбачов, С.Матвієнков, С.Іванов, №3410-3 від 11.07.2004 – 
І.Юхновський, №3410-4 від 15.07.2004 – В.Янукович (від Кабінету Міністрів України), 
№3410-5 від 13.09.2004 – О.Царьов, №3410-6 від 05.10.2004 – Я.Сухий, Г.Дашутін, Ю.Іоффе, 
№3410-7 від 05.10.2004 – Л.Черновецький, №3410-8 від 21.01.2005 – О.Мороз) спрямованих 
на регулювання цієї сфери суспільного життя, проте жоден із них не ставився на 
голосування у сесійній залі.  
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Вже зараз можна констатувати, що запровадження, починаючи з 2004 року, щорічних 
парламентських слухань, які були б присвячені розвитку та функціонуванню 
української мови в Україні не виконано. На розгляд парламенту навіть не було внесено 
постанову про проведення слухань із такою тематикою у 2004 році. 
На виконання рекомендацій парламентських слухань Міністерством освіти та науки України 
було розроблено та внесено до Кабінету Міністрів проект Державної програми розвитку і 
функціонування української мови на 2004 – 2010 роки. Зазначену програму затверджено 
Постановою Кабінету Міністрів України №1546 від 02.10.2003 року.  
Кабінету Міністрів України було доручено розробити та внести на розгляд Верховної 
Ради України ряд нормативно-правових актів, що не було зроблено (зокрема, йдеться про 
проект Концепції державної мовної політики України, проекти законів України про внесення 
змін до відповідних законів України забезпечення україномовній продукції не менш як 70 
відсотків часу трансляції та місця на шпальтах друкованих засобів масової інформації тощо). 
Вже згаданий проект закону “Про розвиток і застосування мов в Україні” (№3410-4) 
було внесено на рік пізніше запланованого, а саме 15 липня 2004. 
Досі у структурі Кабінету Міністрів України не створено управління з питань мовної 
політики. 
На виконання пропозиції щодо заходів пов’язаних із відзначенням у 2004 році 190-ої річниці 
від дня Т.Г.Шевченка, КМУ прийняв Розпорядження “Про затвердження плану заходів 
щодо відзначення 190-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка” (від 17 липня 2003 
року №416-р).  
Щодо фінансування різноманітних заходів, які сприяють розвитку української мови, то 
у Державному бюджеті на 2004 рік, на відміну від бюджету попереднього року, було 
передбачено бюджетні призначення за державною програмою "Духовний розвиток в 
Україні" у сумі 757.923,9 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами: 
розвиток національного телерадіоінформаційного простору - 264.503,4 тис. гривень; 
державні програми збереження історико-культурної спадщини, розвитку музейної справи, 
збереження бібліотечних і архівних фондів - 118.340,5 тис. гривень; державна підтримка 
національних та державних художніх колективів, концертних і циркових організацій та 
розвиток національного театрального мистецтва - 90.048,6 тис. гривень; загальнодержавна 
програма розвитку національної кіноіндустрії - 20.200 тис. гривень; державна підтримка 
вітчизняного книговидання - 43.610 тис. гривень. 
Щодо інших заходів реалізації державної мовної політики то, наприклад, загальну суму 
коштів виділених на комплексні заходи з всебічного розвитку української мови було 
збільшено вдвічі – з 10 000,0 до 20 000,0 тис. гривень; таку ж суму закріплено у 
Державному бюджеті на 2005 рік.  
В Україні поступово зростає кількість україномовних друкованих ЗМІ. На сьогодні, 
згідно із даними Державного комітету з питань телебачення та радіомовлення, виключно 
українською мовою зареєстровано 4084 друкованих ЗМІ (для порівняння, російською – 
2620), змішаним текстом: українською та іншими мовами – 3051 (російською та іншими 
мовами – 3333), паралельними випусками: українською та іншими мовами – 3670 
(російською та іншими мовами – 3603). 
 
Висновки 
 
Рекомендації учасників парламентських слухань було виконано частково. 
 

Парламентські слухання „Духовна криза суспільства і шляхи її подолання” 
(Постанова „Про Рекомендації парламентських слухань „Духовна криза суспільства і 

шляхи її подолання” №1689-IV від 20.04.2004) 
 
Зміст слухань та рекомендацій учасників 
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Учасники парламентських слухань рекомендували Кабінету Міністрів України: 
• забезпечити початок спорудження в м. Києві будівлі для зберігання рукописів 

класиків української літератури відповідно до пункту 2 Указу Президента України 
від 7 квітня 2003 року № 307/2003 "Про відзначення 190-річчя від дня народження 
Тараса Григоровича Шевченка" та передбачити під час розробки проекту закону про 
Державний бюджет України на 2005 рік кошти на фінансування її спорудження; 

• забезпечити фінансування капітального ремонту Львівського літературно-
меморіального музею Івана Франка відповідно до пункту 3 Указу Президента 
України від 8 листопада 2001 року № 1055/2001 "Про вшанування пам'яті Івана 
Яковича Франка" і з нагоди 150-річчя від дня його народження; 

• провести реконструкцію Державного центру театрального мистецтва ім. Л.Курбаса 
відповідно до Програми діяльності Кабінету Міністрів України "Відкритість, 
дієвість, результативність"; 

• розробити та подати на розгляд Верховної Ради України у 2004 році: проект закону 
про культуру; проект закону про забезпечення молоді першим робочим місцем; 
проекти законів про внесення змін до чинних законодавчих актів щодо 
позачерговості виплати заробітної плати; проекти законів про внесення змін до 
Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення 
адміністративної відповідальності за невиконання вимог посадових осіб 
Державного комітету України з нагляду за охороною праці; проект 
загальнодержавної програми гуманітарного розвитку України, в основу якої 
закласти необхідність прискореного розвитку інформаційно-освітніх процесів; проекти 
загальнодержавних програм щодо збереження замків України, дерев'яної 
церковної архітектури, розвитку туризму, охорони та збереження нематеріальної 
культурної спадщини; 

• Розробити проекти законів щодо внесення змін до діючих галузевих законів про 
культуру; забезпечити передачу в установленому порядку бюджетних коштів, 
передбачених на охорону об'єктів культурної спадщини, від Міністерства 
культури і мистецтв України Міністерству внутрішніх справ України як головному 
розпоряднику бюджетних коштів; 

• у 2004 році внести зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 2003 
року N 740 "Про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) 
працівників установ, закладів і організацій окремих галузей бюджетної сфери" 
щодо суттєвого підвищення розмірів ставок заробітної плати педагогічним 
працівникам, які займаються виховною роботою в навчальних закладах; 

• розробити та прийняти нормативно-правові акти щодо національно-патріотичного 
виховання молоді, захисту суспільної моралі, державної підтримки виховання 
дітей у сім'ї; 

• розробити нормативи фінансового забезпечення державних соціальних гарантій 
щодо витрат на утримання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування, незалежно від того, хто опікує дитину. 

 
Результати виконання рекомендацій учасників парламентських слухань 
 
Закон України „Про Державний бюджет України на 2005 рік” не передбачає фінансування 
спорудження  в Києві будівлі для зберігання рукописів класиків української літератури 
та фінансування капітального ремонту Львівського літературно-меморіального музею 
Івана Франка. Також Урядом не було вжито заходів щодо реконструкції Державного 
центру театрального мистецтва ім. Л.Курбаса. 
Що стосується виконання рекомендацій учасників слухань в частині розробки та 
внесення Кабінетом Міністрів на розгляд парламенту проектів законів, то 29.07.2004 на 
розгляд Верховної Ради було внесено проект Закону „Про культуру” (реєстр. № 6018; 
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парламентом не розглядався та прийнятий не був), а також проект Закону „Про внесення 
змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо мобілізаційної 
підготовки та охорони праці)” (реєстр. № 4622 від 15.01.2004 р., прийнятий як Закон та 
підписаний Президентом України). В той же час Кабінет Міністрів не виконав ряд інших 
рекомендацій учасників слухань, зокрема – в частині розробки та внесення на розгляд 
законодавчого органу проектів законів про забезпечення молоді першим робочим 
місцем; про внесення змін до чинних законодавчих актів щодо позачерговості виплати 
заробітної плати; проекту загальнодержавної програми гуманітарного розвитку 
України; проектів загальнодержавних програм щодо збереження замків України, 
дерев'яної церковної архітектури, розвитку туризму, охорони та збереження 
нематеріальної культурної спадщини тощо.  
Закон „Про Державний бюджет України на 2005 рік” не передбачає передачі  бюджетних 
коштів, передбачених на охорону об'єктів культурної спадщини, від Міністерства 
культури і мистецтв України Міністерству внутрішніх справ України, тобто – 
відповідна рекомендація учасників парламентських слухань виконана не була.  
Протягом 2004 року Кабінетом Міністрів України було підвищено на 10,8 % ставки 
посадових окладів працівників установ та закладів освіти (Постанова Кабінету Міністрів 
України від 11 лютого 2004 року № 166). Разом з тим, суттєвого підвищення посадових 
окладів тих педагогічних працівників, які займаються виховною роботою в навчальних 
закладах Уряд не здійснив.  
Не були виконані і рекомендації учасників парламентських слухань, якими передбачалась 
розробка та прийняття Кабінетом Міністрів України проектів нормативно-правових актів  
щодо національно-патріотичного виховання молоді, захисту суспільної моралі, 
державної підтримки виховання дітей у сім'ї; нормативів фінансового забезпечення 
державних соціальних гарантій щодо витрат на утримання дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування. У цій сфері Уряд обмежився лише схваленням 
Концепції законопроекту „Про державну підтримку сімей у вихованні дітей” 
(Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року № 954-р) 
 
Висновки: 
 
З усіх рекомендацій учасників парламентських слухань урядом було виконано лише 
декілька – на розгляд Верховної Ради України було внесено законопроект „Про культуру”, 
який так і не був розглянутий законодавчим органом, а також проект змін до Кодексу 
України про адміністративні правопорушення в частині охорони праці. Інші 
рекомендації учасників парламентських слухань виконані не були.  

 
 

Парламентські слухання “Про збереження та цільове використання об'єктів 
соціально-культурного призначення в процесі зміни форми власності суб'єктів 

господарювання, що їх утримують” (08.06.2004) 
(Про Рекомендації парламентських слухань "Про збереження та цільове 

використання об'єктів соціально-культурного призначення в процесі зміни форми 
власності суб'єктів господарювання, що їх утримують" (№1826-IV від 22.06.2004) 

 
Учасники парламентських слухань, які відбулися 8 червня 2004 року, обговоривши 
нагальні питання розвитку соціально-культурної сфери України у контексті триваючої 
приватизації державної власності та реформування відносин власності на селі, відзначили 
наявність багатьох невирішених проблем і допущених прорахунків, зумовлених як 
об'єктивними, так і суб'єктивними факторами. На початку періоду приватизації 
законодавство не містило чіткого визначення права, на якому такі об'єкти передавалися 
покупцям об'єктів приватизації. Внаслідок цього склалася ситуація, коли соціально важливі і 
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найбільш привабливі об'єкти були приватизовані у складі цілісних майнових комплексів 
підприємств і стали їх власністю. У результаті підприємства самостійно вирішують питання 
їх подальшого функціонування, в тому числі і продажу без збереження профілю діяльності. 
Приватизаційні процеси в галузях промисловості суттєво вплинули на забезпечення 
соціальними послугами їхніх працівників. Особливо складною є ситуація з об'єктами 
соціально-культурної сфери на селі, які практично були втрачені в результаті аграрної 
реформи. Мають місце численні факти поспішного, без належного врахування інтересів 
територіальних громад міст, селищ і сіл, трудових колективів підприємств, без 
прогнозування можливих наслідків прийняття органами місцевого самоврядування рішень 
про приватизацію об'єктів соціально-культурної сфери. Основними причинами, які зумовили 
такий стан, є відсутність концепції розвитку соціально-культурної сфери держави в цілому та 
окремих регіонів з урахуванням їх особливостей на сучасному етапі, недостатність правового 
забезпечення для створення дієвого механізму збереження об'єктів цієї сфери в умовах 
приватизації, дефіцит коштів місцевих бюджетів на їх утримання та функціонування, а також 
незначні обсяги фінансової допомоги з боку держави на ці цілі. 
За наслідками парламентських слухань Кабінету Міністрів України було 
рекомендовано: 

• вважати пріоритетним напрямом роботи у соціально-культурній сфері розробку в 
найкоротший термін Державної комплексної програми збереження і подальшого 
розвитку об'єктів соціально-культурного призначення відповідно до вимог 
Постанови Верховної Ради України "Про інформацію Кабінету Міністрів України про 
стан збереження об'єктів соціально-культурного призначення в процесі приватизації 
та цільового їх використання у післяприватизаційний період" від 4 березня 2004 року 
№1585-IV із забезпеченням відповідного бюджетного фінансування; 

• прискорити розробку державних соціальних стандартів та нормативів, 
визначених Законом України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні 
гарантії", для соціально-культурної сфери; 

• до 1 жовтня 2004 року подати на розгляд Верховної Ради України проекти законів 
про право комунальної власності та про майно загальносоюзних організацій 
колишнього Союзу РСР та території України; 

• запропонувати зміни до Закону України "Про заставу" стосовно включення до 
переліку майна, яке не може бути предметом застави, об'єктів соціально-культурного 
призначення державної та комунальної власності; 

• підготувати зміни до Закону України "Про податок на додану вартість" з метою 
вирішення питання звільнення від оподаткування податком на додану вартість 
операцій з безоплатної передачі господарськими товариствами та 
сільськогосподарськими формуваннями об'єктів соціальної інфраструктури, які 
перебувають на їх балансах, у комунальну власність у випадку, коли органи місцевого 
самоврядування не є платниками цього податку; 

• запропонувати зміни до законодавства з метою створення ефективного механізму 
фінансування за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів із залученням 
коштів підприємств витрат на приймання, утримання та капітальний ремонт об'єктів 
соціально-культурної сфери, які передаються у власність територіальних громад 
відповідно до Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної 
власності" та Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або 
визнання його банкрутом", протягом бюджетного року, в якому здійснено передачу; 

• передбачити в Державному бюджеті України на 2005 рік та наступні роки 
видатки на фінансування розвитку соціально-культурної сфери у розмірі не менш 
як 1 відсоток валового внутрішнього продукту; 

• підготувати зміни до Закону України "Про передачу об'єктів права державної та 
комунальної власності" щодо передачі в установленому порядку до комунальної 
власності відповідних територіальних громад: об'єктів соціально-культурного 
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призначення, визначених частиною, першою статті 7 цього Закону, та комунальної 
інфраструктури, які перебувають на балансі господарського товариства, щодо якого 
прийнята господарським судом ухвала про порушення справи про банкрутство, з 
моменту прийняття даної ухвали; інших об'єктів соціально-культурної сфери, не 
врахованих частиною першою статті 7 цього Закону, за рішенням цих територіальних 
громад про прийняття таких об'єктів у комунальну власність, прийнятим у 
визначеному законом порядку, без пропонування цих об'єктів до продажу 
конкурентними способами приватизації; 

• з метою запобігання позаприватизаційному відчуженню об'єктів соціально-
культурного призначення, створених за рахунок коштів фонду соціального розвитку 
(аналогічних фондів) приватизованого підприємства, які не увійшли до статутного 
фонду господарського товариства і перебувають на його балансі, запропонувати 
зміни до Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників 
податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" щодо того, що 
зазначені об'єкти права державної та/або комунальної власності не можуть бути 
використані як джерела погашення податкового боргу господарського товариства, на 
балансі якого вони перебувають; 

• підготувати зміни до частини другої статті 24 Закону України "Про 
приватизацію державного майна" з метою приведення її у відповідність із 
Цивільним кодексом України і Господарським кодексом України; 

• підготувати зміни до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" 
щодо доповнення повноважень місцевих органів самоврядування правом прийняття у 
власність територіальних громад об'єктів соціально-культурного призначення, 
рішення про передачу яких було прийнято в установленому законом порядку тощо. 

 
Результати виконання рекомендацій учасників парламентських слухань 
 
Незважаючи на те, що пріоритетним напрямом роботи у соціально-культурній сфері 
учасники парламентських слухань визначили розробку в найкоротший термін Державної 
комплексної програми збереження і подальшого розвитку об'єктів соціально-
культурного призначення, відповідного нормативно-правового акту досі немає.  
Рекомендацію уряду щодо того, щоб до 1 жовтня 2004 року подати на розгляд Верховної 
Ради України проекти законів про право комунальної власності та про майно 
загальносоюзних організацій колишнього Союзу РСР та території України виконано 
частково. Сьогодні на розгляді комітету Верховної Ради України з питань економічної 
політики, управління народним господарством, власності та інвестицій перебувають три 
проекти закону “Про право комунальної власності та управління об'єктами права 
комунальної власності” (№6042 від 12.08.2004), “Про комунальну власність” (№6042-1 від 
08.09.2004) та “Про управління об'єктами комунальної власності” (№6042-2 від 15.10.2004). 
Останній із зазначених законопроектів внесений Кабінетом Міністрів України. Щодо 
проекту закону про майно загальносоюзних організацій колишнього Союзу РСР та території 
України, то нового проекту урядом внесено не було (два депутатські проекти закону про 
визначення суб'єктів права власності на розташоване на території України майно 
загальносоюзних громадських об'єднань (організацій) колишнього Союзу РСР було 
відправлено на повторне перше читання ще 16 січня 2003 року). 
Також не було внесено передбачених рекомендаціями змін до Закону України "Про 
заставу" (стосовно включення до переліку майна, яке не може бути предметом застави, 
об'єктів соціально-культурного призначення комунальної власності), до Закону України 
"Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" (щодо передачі 
об'єктів соціальної інфраструктури), до Закону України "Про порядок погашення 
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" 
(щодо джерел погашення податкового боргу господарського товариства), до частини другої 
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статті 24 Закону України "Про приватизацію державного майна" (щодо приведення її у 
відповідність із Цивільним кодексом України і Господарським кодексом України) та до 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (щодо доповнення 
повноважень місцевих органів самоврядування правом прийняття у власність територіальних 
громад об'єктів соціально-культурного призначення, рішення про передачу яких було 
прийнято в установленому законом порядку) тощо. 
До парламенту було внесено два проекти законів про внесення доповнення до статті 3 
Закону України "Про податок на додану вартість" (щодо передачі об'єктів соціальної 
інфраструктури). Однак обидва були наслідком ініціативи народних депутатів України 
(№5009 від 20.01.2004 та 5009-1 від 08.06.2004), а не Кабінету Міністрів України. Останній 
із згаданих проектів, внесений К.Ващук та С.Терьохіним і спрямований на врегулювання 
питання безоплатної передачі об’єктів соціальної інфраструктури в комунальну власність, 
було прийнято як закон (№1924-IV від 29.06.2004).  
До досягнень уряду можна віднести розробку проекту закону “Про культуру” (№6018 
від 29.07.2004), який спрямований на правове регулювання діяльності у культурно-
мистецькій сфері та суспільних відносин, пов'язаних зі створенням, поширенням, 
збереженням та використанням культурних цінностей. 
Щодо фінансування культурної сфери, то, незважаючи на те, що у Державному бюджеті 
України на 2005 рік видатки на фінансування розвитку соціально-культурної сфери 
зросли (у порівняні із Державним бюджетом 2004 року), однак їх загальна сума є значно 
меншою від 1 відсотка валового внутрішнього продукту (за 2004 рік), як було передбачено 
рекомендаціями учасників парламентських слухань. 
 
Висновки: 
 
Аналіз результатів виконання урядом рекомендацій, що містяться у Постанові Про 
Рекомендації парламентських слухань "Про збереження та цільове використання 
об'єктів соціально-культурного призначення в процесі зміни форми власності суб'єктів 
господарювання, що їх утримують" №1826-IV від 22.06.2004, свідчить, що у значній мірі 
положення Постанови не знайшли свого практичного втілення. Особливо слід 
відзначити нерезультативну роботу Кабінету Міністрів України у сфері 
законотворчості. Також, статтею 18 Закону України “Про охорону культурної 
спадщини” встановлено, що “об'єкти культурної спадщини, що є пам'ятками, крім 
пам'яток, занесених до Переліку пам'яток, які не підлягають приватизації, можуть 
бути відчужені, а також передані власником або уповноваженим ним органом у 
володіння, користування чи управління іншій юридичній або фізичній особі за наявності 
погодження відповідного органу охорони культурної спадщини. Перелік пам'яток, які не 
підлягають приватизації, затверджується Верховною Радою України”. Однак, 
незважаючи на те, що згаданий закон було ухвалено ще 8 червня 2000 року, до сьогодні 
Кабінет Міністрів України не подав проекту Переліку пам’яток, що не підлягають 
приватизації, на затвердження Верховній Раді України. У зв’язку із цим, 1 лютого 2005 
року було прийнято в цілому проект закону “Про тимчасову заборону приватизації 
пам'яток культурної спадщини” (№6136 від 10.09.2004, внесений Головою Комітету 
Верховної Ради України з питань культури і духовності Л.Танюком). Відповідно до 
зазначеного документу, запроваджується заборона приватизації пам’яток культурної 
спадщини до моменту затвердження парламентом відповідного Переліку. 
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15. ПАРЛАМЕНТСЬКІ СЛУХАННЯ З ПРОБЛЕМ ЕНЕРГЕТИКИ 
 

Парламентські слухання „Енергетична політика України” 
(Постанова „Про підсумки парламентських слухань „Енергетична політика України” 

№ 1826-ХІV від 22.06.2000) 
 
Зміст слухань та рекомендацій учасників 
 
Учасники парламентських слухань рекомендували Кабінету Міністрів України: 
• створити прозорі механізми функціонування та конкуренції на оптовому ринку 

електричної енергії; 
• забезпечити проведення розрахунків за споживання енергоносіїв виключно у 

грошовій формі; 
• зменшити державний борг за спожиті енергоносії, прискорити впровадження 

енергозберігаючих технологій, зменшити енергомісткість валового внутрішнього 
продукту (ВВП); 

• вирішити питання щодо диверсифікації джерел постачання енергоносіїв в Україну та 
вдосконалення умов їх транзиту через територію України; 

• забезпечити збільшення видобутку власних енергоносіїв; 
• забезпечити підвищення ефективності структури управління паливно-

енергетичним комплексом; 
• забезпечити передачу об'єктів соціальної сфери енергетичних підприємств на 

баланс обласних державних адміністрацій відповідно до законодавства; 
• розробити основні засади довгострокової енергетичної політики України та 

стратегії її реалізації, у зв'язку з цим прискорити перегляд Національної 
енергетичної програми України; 

• розробити спільно з Комітетом Верховної Ради України з питань паливно-
енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки з метою впровадження 
комплексного системного підходу щодо створення законодавства, що регулює 
відносини в паливно-енергетичному комплексі: Концепцію енергетичного 
законодавства України, що регулюватиме послідовність підготовки законодавчих 
актів у сфері паливно-енергетичного комплексу, змістовні вимоги до цих документів, 
порядок уточнення і коригування господарського, адміністративного і кримінального 
законодавства; проект Закону України про основи енергетичної політики України; 
Державну стратегію розвитку енергетики на період до 2030 року; 

• разом з комітетами Верховної Ради України прискорити розробку проектів законів 
України: про державне управління об'єктами енергетики; про цивільну 
відповідальність за ядерну шкоду та ядерне страхування; про внесення змін до 
законів України, що сприятиме підтримці підприємств, які забезпечують розробку 
та виготовлення обладнання для реконструкції та модернізації АЕС. 

 
Результати виконання рекомендацій учасників парламентських слухань 
 
Протягом 2000 року Урядом було вжито ряд заходів, спрямованих на подолання кризи 
неплатежів в енергетиці, ліквідацію негрошових форм розрахунків (бартеру, взаємозаліків 
тощо) за спожитий газ, теплову та електроенергію. Зокрема, Кабінетом Міністрів України 
було схвалено Постанови „Про забезпечення дисципліни розрахунків за спожиті природний 
газ, теплову та електричну енергію” від 17 січня 2000 року № 59 та „Про систему 
розрахунків за електричну енергію” від 14 лютого 2001 р. № 45-р., Порядок проведення 
розрахунків за електричну та теплову енергію, природний газ, житлово-комунальні послуги 
та послуги водопостачання і водовідведення (Постанова від 7 червня 2000 року № 934).  Як 
наслідок – станом на 2001 рік Урядом було виконано рекомендації учасників 



 162 

парламентських слухань в частині  забезпечення проведення розрахунків за 
споживання енергоносіїв виключно у грошовій формі.  
Що стосується виконання рекомендацій учасників слухань по створенню прозорих 
механізмів функціонування та конкуренції на оптовому ринку електричної енергії, то 
попри певні зусилля уряду в цьому напрямі виконати відповідні рекомендації у повному 
обсязі не вдалося: державне субсидіювання окремих підприємств ПЕК, яке є однією з форм 
обмежень конкуренції у паливно-енергетичному комплексі України, зберігається і нині. 
Кабінетом Міністрів України не було виконано рекомендації учасників парламентських 
слухань в частині удосконалення умов транзиту енергоносіїв через територію України. 
Питання диверсифікації джерел постачання енергоносіїв в Україну продовжує залишатись 
актуальним, навіть попри завершення будівництва трубопроводу „Одеса-Броди”. Кабінетом 
Міністрів України не було розроблено і жодного з передбачених рекомендаціями проектів 
нормативно-правових актів. Не були виконані і рекомендації учасників слухань в частині 
прискорення впровадження енергозберігаючих технологій, зменшення енергомісткості 
ВВП, передачі об'єктів соціальної сфери енергетичних підприємств на баланс обласних 
державних адміністрацій 
 
Висновки: 
 
Кабінетом Міністрів України було виконано лише частину рекомендацій учасників 
парламентських слухань, зокрема – в частині переходу на виключно грошові розрахунки в 
ПЕК, удосконалення механізмів функціонування оптового ринку електроенергії. В той 
же час, Кабінетом Міністрів не було виконано рекомендації щодо сприяння розвитку 
конкуренції на енергоринку, розробки проектів нормативно-правових актів, 
диверсифікації джерел постачання енергоресурсів в Україну, зменшення енергоємності 
ВВП.  
 
Парламентські слухання „Енергетична стратегія України на період до 2030 року” 

(Постанова „Про підсумки парламентських слухань „Енергетична стратегія України 
на період до 2030 року” № 2455-ХІV від 22.06.2000) 

 
Зміст слухань та рекомендацій учасників 
 
Учасники парламентських слухань рекомендували Кабінету Міністрів України: 
• розробити і затвердити в четвертому кварталі 2001 року Енергетичну стратегію 

України до 2030 року; 
• розробити і подати у I півріччі 2002 року на розгляд Верховної Ради України 

проект Національної енергетичної програми до 2020 року; 
• разом з комітетами Верховної Ради України прискорити розробку проектів законів 

України: про стратегічні національні інтереси в паливно-енергетичній сфері; про 
державне управління об'єктами енергетики; про внесення змін до законів України, 
які сприятимуть підтримці підприємств, що забезпечують розробку та 
виготовлення обладнання для реконструкції та модернізації енергетичних об'єктів 
України; 

• прискорити створення нормативно-правової бази щодо функціонування ядерної 
енергетики та промисловості, особливо з питань ядерної безпеки, власного 
неповного ядерно-паливного циклу; 

• створити потужності по нарощуванню добування і переробки урану, власного 
ядерного палива для АЕС; 

• розробити комплексну державну програму спільної зовнішньоекономічної 
діяльності в паливно-енергетичній сфері Міністерства закордонних справ України, 
Міністерства економіки України і Міністерства палива та енергетики України. 
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Забезпечити розвиток співробітництва з Росією, Казахстаном, країнами - членами 
ГУУАМ, насамперед Азербайджаном, Туркменістаном, посилення співробітництва 
в рамках регіональних та субрегіональних структур (Центральноєвропейська 
ініціатива, Організація Чорноморського економічного співтовариства тощо), а також 
активізацію зв'язків з Іраном, Іраком, Лівією, Сирією, В'єтнамом, Норвегією, Кувейтом, 
Саудівською Аравією, Кубою і рядом інших країн. 

• створити за участю Верховної Ради України Міжвідомчу раду з підтримки 
просування підприємств паливно-енергетичної сфери України на закордонні 
ринки; 

 
Результати виконання рекомендацій учасників парламентських слухань 
 
Кабінетом Міністрів України не було виконано рекомендації учасників парламентських 
слухань в частині розробки і затвердження Енергетичної стратегії України до 2030 року, 
проекту Національної енергетичної програми до 2020 року; розробки проектів законів 
України про стратегічні національні інтереси в паливно-енергетичній сфері; про 
державне управління об'єктами енергетики; про внесення змін до законів України, які 
сприятимуть підтримці підприємств, що забезпечують розробку та виготовлення 
обладнання для реконструкції та модернізації енергетичних об'єктів України. 
Уряд частково виконав рекомендації учасників парламентських слухань щодо прискорення 
створення нормативно-правової бази щодо функціонування ядерної енергетики та 
промисловості, зокрема - з питань ядерної безпеки. Зокрема, Урядом було схвалено 
Комплексну програму модернізації та підвищення безпеки енергоблоків атомних 
електростанцій (29.02.2002 р.), Програму забезпечення розвитку ядерної енергетики 
(29.02.2002 р.), Комплексну програму робіт з продовження експлуатації діючих енергоблоків 
атомних електростанцій (29.04.2004 р.). Що стосується створення власного ядерного циклу, 
то зусилля Уряду у відповідному напрямі обмежились лише утворенням 24 червня 2004 року 
Робочої групи з координації виконання Комплексної програми створення ядерно-паливного 
циклу в Україні. Кабінетом Міністрів України не було виконано рекомендації учасників 
парламентських слухань в частині створення потужностей по нарощуванню добування 
і переробки урану, власного ядерного палива для АЕС, створення Міжвідомчої ради з 
підтримки просування підприємств паливно-енергетичної сфери України на закордонні 
ринки; розробки комплексної державної програми спільної зовнішньоекономічної 
діяльності в паливно-енергетичній сфері Міністерства закордонних справ України, 
Міністерства економіки України і Міністерства палива та енергетики України, а також низку 
інших рекомендацій учасників парламентських слухань. 
 
Висновки: 
 
Більшість рекомендацій учасників парламентських слухань Кабінетом Міністрів 
України виконана не була. Певних успіхів Уряду вдалося досягнути лише у сфері 
створення нормативно-правової бази щодо функціонування ядерної енергетики та 
промисловості, однак зміст цієї нормативно-правової бази обмежився лише схваленням 
низки програм розвитку атомної енергетики. 
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16. ПАРЛАМЕНТСЬКІ СЛУХАННЯ З ПРОБЛЕМ ЕКОЛОГІЇ 
 

Парламентські слухання “Щодо дотримання вимог екологічного законодавства в 
Україні, напрями реалізації та вдосконалення екологічної політики” (29.11.2000) 

(Про рекомендації парламентських слухань щодо дотримання вимог екологічного 
законодавства в Україні, напрямів реалізації та вдосконалення екологічної політики 

(№2130-III від 07.12.2000) 
 
Зміст слухань та рекомендацій учасників 
 
Учасники парламентських слухань, які відбулися 29 листопада 2000 року, обговоривши 
питання дотримання вимог екологічного законодавства в Україні, напрями реалізації та 
вдосконалення екологічної політики, зазначили, що за останні роки в Україні сформовані 
основи екологічного законодавства, здійснені структурні реформи у галузі охорони 
довкілля та використання природних ресурсів, закладено основи нової екологічної 
політики та механізмів її реалізації. У той самий час відсутність чіткої стратегії 
реформування суспільства, непослідовність реформ у галузі охорони довкілля та 
використання природних ресурсів, неузгодженість та непослідовність дій центральних і 
місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування не сприяють 
належній ефективності та дієвості програмних елементів Основних напрямів державної 
політики у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення 
екологічної безпеки, затверджених Верховною Радою України у березні 1998 року.  
Стан фінансування екологічних програм та природоохоронних заходів є недостатнім. 
Інерційність у запровадженні ринкових механізмів фінансової підтримки природоохоронної 
діяльності призвела до стійкого зниження обсягів капітальних вкладень у цю сферу. Вкрай 
недостатньо фінансуються заходи з охорони і раціонального використання земель. 
Потребують внутрішнього узгодження та подальшого вдосконалення і розвитку чинне 
екологічне законодавство та економічний механізм регулювання природокористування. 
Нормативно-правової підтримки вимагають питання забезпечення екологічної безпеки, 
стимулювання ресурсо-, енергозбереження, рециклінгу використання та переробки 
промислових і побутових відходів. Недостатня увага приділяється гармонізації 
екологічного законодавства України до законодавства Європейського Союзу. 
Потребують термінової розробки базові екологічні нормативи. Незадовільним є виконання 
Україною міжнародних зобов'язань, особливе занепокоєння викликає заборгованість нашої 
держави перед ООН щодо сплати внесків з глобальних та регіональних природоохоронних 
конвенцій, однією із сторін яких є Україна. Дані екологічного моніторингу та рівень 
захворюваності населення України свідчать про те, що стан довкілля та здоров'я населення 
погіршуються. 
Учасники слухань, зокрема, рекомендували Кабінету Міністрів України, Верховній Раді 
Автономної Республіки Крим, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, 
Київській та Севастопольській міській раді, відповідним державним адміністраціям, 
громадським організаціям в межах своїх повноважень: зосередити зусилля щодо 
завершення започаткованої адміністративної реформи з метою удосконалення 
державної системи управління у сфері охорони довкілля та екологічно збалансованого 
природокористування; розглянути пропозиції щодо розробки проекту Закону України 
про екологічні громадські слухання та проекту Національної програми системної 
підтримки діяльності екологічних громадських організацій України тощо. 
Власне Кабінету Міністрів України рекомендовано:  

• підготувати і внести на розгляд Верховної Ради України зміни до Закону України 
"Про проведення економічного експерименту на підприємствах гірничо-
металургійного комплексу України" з метою припинення пільгового порядку 
внесення підприємствами гірничо-металургійного комплексу України, учасниками 
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економічного експерименту, платежів за забруднення навколишнього природного 
середовища;  

• продовжити дію статті 54 Закону України "Про Державний бюджет України на 
2000 рік" щодо робіт по бурінню артезіанських свердловин на 2001 рік;  

• передбачити додаткове виділення у Державному бюджеті України на 2001 рік 
Міністерству екології та природних ресурсів України коштів у сумі 3 400 тис. 
гривень на заходи щодо попередження підтоплень територій, 1 000 тис. гривень на 
виконання топографо-геодезичних робіт;  

• відповідно до Закону України "Про мораторій на проведення суцільних рубок на 
гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону" передбачити 
додаткове виділення Державному комітету лісового господарства України на 
2001 рік коштів у розмірі 10 000 тис. гривень на закупівлю природозберігаючих 
технологій для гірських лісів та 5 000 тис. гривень для заліснення непридатних до 
використання у сільськогосподарському виробництві земель, які передаються 
Державному комітету лісового господарства України;  

• передбачити у видатковій частині Державного бюджету України на 2001 рік 10 
000 тис. гривень для забезпечення фінансування Державної програми заходів 
щодо радіаційного та соціального захисту населення міста Жовті Води 
Дніпропетровської області;  

• завершити процес приєднання до міжнародних конвенцій та угод, зокрема, 
запобігання спустелюванню, Дунайської, АЕВА, малих китоподібних, до Протоколу з 
охорони навколишнього середовища Антарктики (Мадридський протокол) тощо. 

 
Результати виконання рекомендацій учасників парламентських слухань 
 
Стан виконання рекомендацій учасників парламентських слухань можна розглянути 
поділивши їх на дві групи: (1) пропозиції щодо удосконалення законодавчого поля, (2) 
пропозиції щодо передбачення у Державному бюджеті певних витрат. Щодо першої 
групи, то, на жаль, було реалізовано досить небагато. Зокрема, досі немає Закону 
України про екологічні громадські слухання та Національної програми системної 
підтримки діяльності екологічних громадських організацій України, не внесено зміни 
до Закону України "Про проведення економічного експерименту на підприємствах 
гірничо-металургійного комплексу України" з метою припинення пільгового порядку 
внесення підприємствами гірничо-металургійного комплексу України, які є учасниками 
економічного експерименту, платежів за забруднення навколишнього природного 
середовища. Слід відзначити закон, розроблений Кабінетом Міністрів України, “Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів у зв'язку з ратифікацією Україною Конвенції про 
доступ до інформації, участь громадськості у прийнятті рішень та доступ до правосуддя з 
питань, що стосуються довкілля” (№254-IV від 28.11.2002). Разом із тим, було 
ратифіковано Угоду про грант траст-фонду Всесвітнього екологічного фонду (Проект 
збереження біорозмаїття в Азово-Чорноморському коридорі) між Україною та 
Міжнародним банком реконструкції та розвитку, що виступає як впроваджувальна 
установа Всесвітнього екологічного фонду (№235-IV вiд 22.11.2002) та Протокол про 
охорону навколишнього середовища до Договору про Антарктику (№2284-III вiд 
22.02.2001). 
Стосовно другої групи пропозицій, які торкаються передбачення у Державному 
бюджеті на 2001 рік коштів для фінансування окремих природоохоронних заходів, то їх 
доцільність видається сумнівною. Адже слухання відбувались 29 листопада, а сам 
бюджет було прийнято одночасно із рекомендаціями (№2130-III від 07.12.2000). Тому 
врахування у Державному бюджеті 2001 року пропозицій, які запропоновані 
учасниками парламентських слухань (наприклад, щодо продовження дії статті 54 Закону 
України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" (стосовно робіт по бурінню 
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артезіанських свердловин на 2001 рік), у статті 64 Державного бюджету на 2001 рік, було 
передбачено наступне: “Кабінету Міністрів України при розподілі видатків на 
геологорозвідувальні роботи, що фінансуються за рахунок відрахувань видобувних 
підприємств, врахувати виділення 30.000 тис. гривень на буріння артезіанських свердловин”, 
отже зазначена сума була на 5 млн. грн. більшою від тієї, яка була закріплена у Державному 
бюджеті 2000 рік), із сумнівом можна вважати наслідком прийняття Постанови “Про 
рекомендації парламентських слухань щодо дотримання вимог екологічного 
законодавства в Україні, напрямів реалізації та вдосконалення екологічної політики”.  
  
Висновки: 
 
Рекомендації учасників парламентських слухань були виконані частково. У зв’язку з цим 
у січні 2003 року було прийнято рішення провести ще одні слухання, присвячені 
екологічним проблемам.  
 
 

Парламентські слухання “Про дотримання вимог природоохоронного 
законодавства України ” (13.01.2003) 

(Про Рекомендації парламентських слухань щодо дотримання вимог 
природоохоронного законодавства в Україні (№565-ІV від 20.02.2003) 

 
Зміст слухань та рекомендацій учасників 
 
Учасники парламентських слухань відзначили, що в Україні в цілому створено 
законодавчу базу для охорони, використання та відтворення природних ресурсів, 
енерго- та ресурсозбереження, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного 
і природного характеру. Її розвиток та вдосконалення в останні роки продовжувалися. 
Ратифіковано ряд міжнародних конвенцій, угод та інших договорів, затверджено важливі 
нормативно-правові акти і програми. Разом з тим природоохоронне законодавство ще не 
забезпечує повною мірою потреб суспільства, а механізми його реалізації не розвинуті. 
Вжиті заходи щодо удосконалення природоохоронного законодавства, забезпечення 
державного контролю за його дотриманням є недостатніми. Схвалені Постановою 
Верховної Ради України від 7 грудня 2000 року "Рекомендації парламентських слухань 
щодо дотримання вимог екологічного законодавства в Україні, напрямів реалізації та 
вдосконалення екологічної політики" виконані не в повному обсязі. 
Було прийнято рішення доручити Кабінету Міністрів України: 

• протягом року здійснити заходи щодо прискорення реалізації адміністративної 
реформи з метою створення державної системи інтегрованого управління 
природними ресурсами, підвищення ефективності їх охорони та відтворення; 

• до 1 січня 2004 року забезпечити створення єдиної системи державного контролю 
за використанням природних ресурсів та охороною навколишнього природного 
середовища; 

• розробити та внести на розгляд Верховної Ради України: до 1 липня 2003 року 
проект Національної екологічної стратегії України; до 1 листопада 2003 року 
проект Стратегії сталого розвитку України; до 1 січня 2004 року розробити та 
затвердити Державну програму моніторингу навколишнього природного 
середовища, передбачивши відповідні бюджетні асигнування за рахунок коштів 
Державного бюджету України; протягом 2003 року: про затвердження 
Загальнодержавної програми охорони земель, про Національну концепцію 
впровадження екологічно безпечних технологій, про комплексну 
Загальнодержавну програму зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, про 
статус об'єкта "Укриття" і створення екологічно безпечної інфраструктури його 
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експлуатації; до 1 січня 2005 року внести на розгляд Верховної Ради України проект 
Екологічного кодексу України; 

• до 1 січня 2004 року забезпечити створення системи державних кадастрів 
природних ресурсів; 

• у 2003-2004 роках завершити розроблення державних басейнових програм 
охорони, використання та відтворення водних ресурсів; 

• при розробці проекту Державного бюджету України на 2004 рік передбачити: 
використання у повному обсязі коштів від збору за спеціальне використання 
природних ресурсів на їх охорону та відтворення;  

• забезпечення у видатках відповідних головних розпорядників бюджетних коштів 
за окремими кодами програмної класифікації кошти на фінансування: 
Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення 
якості питної води, Загальнодержавної програми поводження з токсичними відходами, 
Загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі, Державної 
програми "Ліси України" на 2002-2005 роки, затвердженої Постановою Кабінету 
Міністрів України від 29 квітня 2002 року, Програми будівництва лісових доріг і 
впровадження природозберігаючих технологій лісозаготівель в гірських умовах 
Закарпаття, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1999 
року; виділення коштів на впровадження природозберігаючих технологій відповідно 
до Закону України "Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах 
в ялицево-букових лісах Карпатського регіону"; 

• до 1 липня 2003 року запровадити механізм індексації нормативів зборів за 
використання природних ресурсів та забруднення навколишнього природного 
середовища; 

• до 1 січня 2004 року розробити економічні механізми стимулювання ощадливого 
використання природних ресурсів, реалізації природоохоронних заходів, 
впровадження альтернативних видів енергії та екологічно безпечних технологій; 

• до 1 травня 2003 року встановити порядок надання водних об'єктів в оренду 
відповідно до Водного кодексу України тощо. 

 
 
Результати виконання рекомендацій учасників парламентських слухань 
 
Рекомендацію учасників парламентських слухань щодо прискорення реалізації 
адміністративної реформи з метою створення державної системи інтегрованого 
управління природними ресурсами та єдиної системи державного контролю не було 
виконано. У цьому контексті слід згадати про те, що 15 вересня 2003 року Президентом 
України було видано Указ «Про заходи щодо підвищення ефективності державного 
управління у сфері охорони навколишнього природного середовища та використання 
природних ресурсів» (№1039/2003), яким передбачено реорганізацію Міністерства екології 
та природних ресурсів України в Міністерство охорони навколишнього природного 
середовища України та Державний комітет природних ресурсів України. 
У сфері нормативно-правового регулювання слід відзначити лише затвердження Концепції 
Державної програми проведення моніторингу навколишнього природного середовища 
(Розпорядження вiд 31.12.2004 №992-р). Кабінетом Міністрів України досі не внесено на 
розгляд парламенту ряд проектів законів, які були згадані у рекомендаціях 
парламентських слухань (проект екологічного кодексу, проект Національної екологічної 
стратегії України тощо).  
Досі не забезпечене створення системи державних кадастрів природних ресурсів, не 
завершене розроблення державних басейнових програм охорони, використання та 
відтворення водних ресурсів, економічних механізмів стимулювання ощадливого 
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використання природних ресурсів, реалізації природоохоронних заходів, впровадження 
альтернативних видів енергії та екологічно безпечних технологій тощо.  
На виконання рекомендації учасників парламентських слухань щодо запровадження 
механізмів індексації нормативів зборів за використання природних ресурсів, було 
прийнято Постанову Кабінету Міністрів України «Про проведення індексації 
нормативів плати (збору) за використання природних ресурсів» (від 6 листопада 2003 р. 
№1735).  
Незважаючи на те, що кошти на реалізацію більшості із згаданих у рекомендаціях 
програм екологічної спрямованості (Національна програма екологічного оздоровлення 
басейну Дніпра та поліпшення якості питної води, Загальнодержавна програми поводження з 
токсичними відходами тощо) було передбачено у Державному бюджеті на 2004 рік, однак 
ці видатки не мали окремих кодів програмної класифікації. 
 
Висновки: 
 
Переважна більшість рекомендацій учасників парламентських слухань виконана не 
була.  
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ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ СЛУХАНЬ 

 
1. Основні причини невиконання Кабінетом Міністрів рекомендацій учасників 

парламентських слухань 
 
Результати моніторингу виконання рекомендацій учасників парламентських слухань 
дозволяють стверджувати, що жодна Постанова Верховної Ради України щодо рекомендацій 
учасників парламентських слухань Урядом у повному обсязі виконана не була. Більше того, 
окремі Постанови взагалі залишились поза реагуванням Кабінету Міністрів України. На наш 
погляд, це зумовлено рядом причин: 
 
1) Відсутність належного фінансування за рахунок коштів Державного бюджету 
України заходів, передбачених рекомендаціями і рекомендованих до виконання 
Кабінетом Міністрів України. Цілком очевидно, що спроможність Уряду виконати ті чи 
інші рекомендації учасників парламентських слухань напряму залежить від економічної 
ситуації у державі, забезпечення покриття рекомендованих видатків у рекомендованому 
обсязі доходною частиною Державного бюджету. Як правило, учасники парламентських 
слухань при розробці рекомендацій економічні реалії не враховували. Саме тому, на наш 
погляд, не були виконані рекомендації щодо збільшення фінансування освіти, прискорення 
реформування Збройних Сил України, вирішення комплексу проблем, пов’язаних із 
закриттям Чорнобильської АЕС (забезпечення зайнятості звільнених працівників тощо), 
посилення соціального захисту військовослужбовців, громадян, що постраждали від 
наслідків Чорнобильської катастрофи, інвалідів, бездомних громадян, безпритульних дітей 
тощо.  
 
2) Відсутність чітко визначених строків та етапів виконання рекомендацій учасників 
парламентських слухань. Жодна Постанова Верховної Ради України щодо рекомендацій 
учасників парламентських слухань не містить визначених етапів виконання рекомендацій. 
Як правило, парламент обмежується лише зазначенням строків розробки та внесення на 
розгляд Верховної Ради України законопроектів, прийняття Кабінетом Міністрів України 
необхідних нормативно-правових актів та додаткового виділення коштів на фінансування 
певних заходів. В той же час цілком очевидним є те, що розв’язання окремих питань 
можливе лише у довгостроковій перспективі (10 і більше років, як, наприклад, питання 
подолання демографічної кризи, завершення реформування Збройних Сил України, питання 
вступу до ЄС, НАТО, диверсифікації джерел постачання енергоресурсів, технічного 
переоснащення промисловості тощо), окремих – у середньостроковій перспективі 
(наприклад, погашення і реструктуризація заборгованостей із соціальних виплат, 
фінансування соціальних програм, агарної реформи тощо), окремих – у короткостроковій 
перспективі (наприклад, внесення на розгляд парламенту певних законопроектів, сприяння їх 
проходженню та прийняттю як Законів, фінансування окремих найбільш нагальних заходів – 
ліквідації наслідків повені, підготовки до опалювальних сезонів, весняно-польових робіт 
тощо). Прямим наслідком відсутності часового плану виконання рекомендацій є 
невиконання урядом більшості з них, а також неможливість здійснення дієвого 
парламентського контролю за виконанням відповідних рекомендацій. 
 
3) Недостатньо чітке формулювання рекомендацій. Ряд рекомендацій учасників 
парламентських слухань сформульовано недостатньо чітко. Зокрема, учасники слухань в 
окремих випадках рекомендували Уряду удосконалювати дитячі і молодіжні радіо - та 
телепрограми, підвищувати їх якість (при цьому напрями удосконалення програм, критерії 
оцінки рівня їх „якісності” учасники слухань не визначають); при підготовці проектів 
Державного бюджету України щорічно враховувати видатки на забезпечення виконання 
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заходів, пов'язаних з інтеграцією України до ЄС (при цьому не визначається обсяг таких 
видатків), розробити законопроекти з певною назвою (при цьому не визначаються 
концептуальні положення відповідних законопроектів) тощо. В результаті Кабінет Міністрів 
дуже часто формально підходить до виконання подібних рекомендацій, шляхом, наприклад, 
внесення на розгляд парламенту недосконалих за змістом законопроектів, незначного 
збільшення обсягу фінансування певних програм тощо. Таким чином, суто формальним є і 
виконання відповідних рекомендацій учасників слухань. 
 
4) Неврахування положень Конституції України. Практика проведення парламентських 
слухань знає випадки, коли рекомендації учасників парламентських слухань не 
узгоджуються з Конституцією України. До таких рекомендацій слід віднести, наприклад, 
рекомендації парламентських слухань про законодавчі аспекти регіональної політики та 
місцевого самоврядування, більшість із яких не узгоджено з Конституцією України. 
 
5) Відсутність дієвого парламентського контролю за виконанням рекомендацій. 
Парламент наділений вагомими засобами контролю за виконанням Урядом рекомендацій 
учасників парламентських слухань. Зокрема, - правом заслуховувати відповідну інформацію 
на засіданнях комітетів, правом створювати тимчасові спеціальні та слідчі комісії, проводити 
Дні Уряду та заслуховувати на них інформацію Кабінету Міністрів України про хід 
виконання рекомендацій парламентських слухань. Практика функціонування законодавчого 
органу свідчить про те, що відповідні контрольні важелі використовуються Верховною 
Радою недостатньо ефективно. Зокрема, з 52 Днів Уряду менше половини так чи інакше були 
пов’язані з тематикою рекомендацій парламентських слухань, а прямо стосувались 
виконання рекомендацій слухань лише декілька (наприклад, стосовно закриття 
Чорнобильської АЕС). При цьому, заслухавши під час проведення Дня Уряду у Верховній 
Раді України представника Кабінету Міністрів України, Верховна Рада або ж брала 
відповідну інформацію „до відома”, або ж визнавала діяльність Кабінету Міністрів у 
відповідній сфері незадовільною, що, однак, не тягло за собою жодних політичних наслідків 
у вигляді політичної відповідальності (направлення Президенту рекомендацій щодо 
дострокового припинення повноважень члена уряду, дії або бездіяльність якого зумовила 
невиконання рішень парламенту, винесення парламентом вотуму недовіри Кабінету 
Міністрів). Відсутність ефективного контролю за виконанням Кабінетом Міністрів України 
рекомендацій учасників слухань значною мірою сприяло перетворенню таких рекомендацій 
на своєрідну „річ в собі”, PR-захід (останнє твердження підтверджується, зокрема, тим, що 
ініціювання ряду слухань в парламенті було зумовлено або ж відповідною активністю 
Президента в аналогічній сфері, або ж зовнішньополітичними чинниками (офіційними 
візитами в Україну певних політичних діячів тощо). 
 
6) Надмірна увага парламенту до окремих питань державної політики 
 
Аналіз Постанов Верховної Ради щодо рекомендацій учасників парламентських слухань 
дозволяє стверджувати, що окремим питанням державної політики законодавчий орган 
приділяв надміру увагу, в той час як низка інших не менш важливих питань були залишені 
поза увагою депутатського корпусу. Зокрема, у парламенті було проведено 5 слухань, 
присвячених проблемі закриття ЧАЕС, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, 
соціального захисту громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 5 
слухань, присвячених євроатлантичному вектору української політики. З одного боку, таку 
активність можна оцінити як позитив, оскільки майже щорічне проведення слухань 
привертає увагу громадськості до цих питань. В той же час, надмірна частота проведення 
слухань призводить до того, що рекомендації одних слухань дублюють рекомендації інших, 
нівелюючи тим самим мету їх проведення. Зокрема, частина рекомендацій слухань з питань 
реалізації державної політики інтеграції України до Європейського Союзу знайшла 
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відображення у рекомендаціях слухань стосовно взаємовідносин та співробітництва України 
з Європейським Союзом, рекомендації слухань із питання сучасного стану та перспектив 
розвитку українсько-російських відносин „продублювали” деякі рекомендації слухань 
„Зовнішня політика України як інструмент забезпечення національних інтересів держави: 
здобутки, реалії та перспективи”, а в усіх рекомендаціях слухань, присвячених 
„чорнобильській” проблематиці містяться аналогічні пропозиції (погашення заборгованостей 
із пільг та компенсацій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
запровадження персоніфікованого обліку постраждалих тощо). Зазначений підхід до 
організації та проведення парламентських слухань навряд чи можна вважати досконалим. На 
наш погляд, тематику слухань слід робити більш вузько-предметною  
 
7) Недостатній рівень привернення уваги громадськості до рекомендацій 
парламентських слухань  
 
Доступ громадськості до інформації про зміст порядку денного парламентських слухань, 
участі у самих слуханнях, ознайомлення зі змістом їх рекомендацій та результатами 
виконання таких рекомендацій є недостатнім. Що стосується слухань у комітетах Верховної 
Ради України, то доступ громадськості до інформації про їх зміст, рекомендації і результати 
виконання таких рекомендацій взагалі фактично закритий. Тим самим ускладнюється 
громадський контроль за діяльністю народних депутатів України та Кабінету Міністрів. 
 

2. Пропозиції щодо удосконалення організації та проведення парламентських 
слухань 

 
1) Враховувати економічні та правові реалії при напрацюванні рекомендацій 
парламентських слухань. На наш погляд, при розробці пропозицій для Уряду щодо 
збільшення обсягів фінансування тих чи інших державних програм, учасникам 
парламентських слухань слід враховувати економічну ситуацію в державі та можливості 
економічного зростання. Також поряд з розробленням рекомендацій щодо збільшення 
обсягів фінансування окремих програм учасникам слухань було б доцільно подавати Уряду й 
пропозиції стосовно джерел покриття таких видатків. Такий підхід сприяв би підвищенню 
ефективності виконання Урядом рекомендацій учасників парламентських слухань. 
 
2) Визначати календарний план (етапи виконання) рекомендацій парламентських 
слухань. Другим напрямом підвищення ефективності виконання рекомендацій учасників 
парламентських слухань є конкретизація етапів їх виконання. Як зазначалось, у більшості 
Постанов щодо рекомендацій учасників парламентських слухань визначаються строки 
виконання лише окремих рекомендацій (як правило, в частині розробки та внесення на 
розгляд парламенту законопроектів, встановлення обсягів фінансування певних державних 
програм протягом певного періоду (періодів) – але часто учасники парламентських слухань 
не встановлюють строки виконання навіть цих рекомендацій). Такий підхід має два основних 
недоліки – невиконання рекомендацій (оскільки строки їх виконання не визначаються) та 
надмірна кількість парламентських слухань щодо одних і тих же проблем. З огляду на це, на 
наш погляд, рекомендації варто було б класифікувати за строками їх виконання на ті, які 
підлягають виконанню негайно або у короткостроковій перспективі (до таких слід віднести 
розробку, прийняття (супроводження) проектів відповідних нормативно-правових актів, 
виділення коштів на фінансування вирішення певних нагальних проблем – наприклад, 
ліквідацію наслідків підтоплень, повені, підготовки до опалювального сезону, весняно-
польових робіт тощо), у середньостроковій перспективі (наприклад, протягом 5 років з дня 
схвалення відповідних рекомендацій; до таких рекомендацій слід відносити ті рекомендації, 
виконання яких залежить від соціально-економічної ситуації в державі і потребує суттєвого 
коригування державної політики у певній сфері), у довгостроковій перспективі (від 5 до 20-
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30 років; до таких рекомендацій слід відносити ті, які визначають стратегічний курс 
діяльності Уряду у довгостроковій перспективі – стратегію подолання бідності, 
демографічної кризи, диверсифікації джерел постачання енергоресурсів тощо). В той же 
час, на наш погляд, учасникам парламентських слухань варто зосереджувати увагу 
переважно на рекомендаціях, які можуть бути виконані у короткостроковій або 
середньостроковій перспективі. Це пов’язано з тим, що виконання „стратегічних” 
рекомендацій (рекомендацій на довгострокову перспективу) залежить від складу 
парламенту (у свою чергу від „розкладу” політичних сил у парламенті залежить 
персональний склад уряду, спрямованість внутрішньої та зовнішньої політики, пріоритети 
діяльності Уряду). Запровадження такого підходу до оформлення рекомендацій учасників 
парламентських слухань сприятиме, з одного боку, підвищенню ефективності контролю за 
їх виконанням Кабінетом Міністрів України, а – з іншого – ліквідує потребу у щорічному 
проведенні парламентських слухань, присвячених розгляду одних і тих самих питань (як це 
мало місце під час проведення слухань з питань зовнішньої політики та „чорнобильських” 
питань).  
Нижче подано приклад формулювання рекомендацій учасників парламентських слухань з 
урахуванням висловлених авторами дослідження пропозицій 
 

 
РЕКОМЕНДАЦІЇ 

учасників парламентських слухань 
"Про стан освіти в Україні" 

 
<…> 

З метою максимального задоволення освітніх потреб громадян України, збереження і 
подальшого розвитку освітянської галузі, посилення ролі освіти і науки в житті держави, її 
економічному і соціальному розвитку 
 
р е к о м е н д у є м о: 

<…> 
Кабінету Міністрів України: 
 
1. До 1 березня ____ року внести на розгляд Верховної Ради України проект нової редакції 
Закону України "Про освіту", у якому передбачити наступне:__________________ 
 
2. До 1 жовтня ____ року внести на розгляд Верховної Ради України проекти законів „"Про 
професійно-технічну освіту", "Про дошкільне виховання", "Про базову освіту", "Про вищу 
освіту", "Про наукову установу", "Про статус наукового працівника", у яких передбачити 
наступне_________________ 
 
3. До 1 листопада ___ року розглянути питання доцільності створення міжгалузевої комісії 
для розробки державних стандартів загальноосвітньої і професійної підготовки та 
повідомити про результати розгляду Верховну Раду України до 15 листопада ___ року. 
 
4. Під час підготовки проекту Закону „Про Державний бюджет України на ____ рік” 
розглянути питання про доцільність впровадження цільового податку на доходи громадян 
для потреб освіти та встановлення на перехідний період додаткової ставки податку на 
прибуток банків та спрямування зазначених коштів на потреби освіти, та повідомити до 
„__” __________ ___ року про результати розгляду зазначеного питання Верховну Раду 
України. 

<….> 
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3) Більш чітко формулювати рекомендації Кабінету Міністрів України. Як зазначалось, 
ряд адресованих учасниками парламентських слухань Уряду рекомендацій сформульовано 
недостатньо чітко. На жаль, поширеним став підхід, відповідно до якого учасники 
парламентських слухань лише вказують назви законопроектів, які рекомендовано внести на 
розгляд Верховної Ради України, вимагають „удосконалити нормативно-правову базу” щодо 
певних питань, при розробці проекту про Державний бюджет „враховувати видатки на 
фінансування” певних заходів (без зазначення обсягу таких видатків). За такого 
формулювання рекомендацій їх виконання на практиці неможливо проконтролювати. Саме 
тому, даючи рекомендації Уряду щодо підготовки законопроектів, учасники слухань, на наш 
погляд, мають одночасно визначати концептуальні положення відповідних законопроектів; 
вносячи пропозиції щодо забезпечення фінансування певних заходів – вказувати 
рекомендований обсяг фінансування тощо. Іншими словами, на рівні нормативно-правових 
актів, якими регламентується порядок організації, проведення слухань та оформлення 
результатів рекомендацій мають бути встановлені вимоги щодо формулювання таких 
рекомендацій. Критерієм чіткості формулювання при цьому має бути можливість здійснення 
контролю за виконанням рекомендацій – якщо формулювання рекомендації унеможливлює 
контроль за повнотою її реалізації, таку рекомендацію не слід давати взагалі. 
 
4) Рекомендувати Уряду вжити лише ті заходи, які віднесено до компетенції Кабінету 
Міністрів України. Оскільки підконтрольність виконавчої влади Верховній Раді України 
обмежується лише підконтрольністю парламентові Кабінету Міністрів України (Конституція 
України не передбачає можливості винесення вотуму недовіри окремим членам Кабінету 
Міністрів України, керівникам інших центральних органів виконавчої влади, головам 
місцевих державних адміністрацій), то, на наш погляд, рекомендації учасників 
парламентських слухань мають бути адресовані безпосередньо Кабінету Міністрів України. 
Останній сам повинен визначати, який саме центральний або місцевий орган виконавчої 
влади має безпосередньо втілити відповідні рекомендації у життя. Правовим обґрунтуванням 
такого підходу є конституційні положення, якими визначено, по-перше, місце і роль 
Кабінету Міністрів України в системі органів виконавчої влади, по-друге, конкретизовано 
предмет парламентського контролю і межі контрольних і кадрових повноважень Верховної 
Ради України. Таким чином, на рівні відповідних нормативно-правових актів слід 
передбачити, що адресатом рекомендацій учасників парламентських слухань можуть бути 
лише або сам парламент, парламентські комітети, тимчасові спеціальні і слідчі комісії, або 
Кабінет Міністрів України, а не місцеві ради, місцеві державні адміністрації, міністерства 
чи інші центральні органи виконавчої влади. З іншого боку, учасники парламентських 
слухань, на наше переконання, повинні рекомендувати Уряду вживати лише ті заходи, 
здійснення яких Конституцією або законами України віднесено до компетенції Кабінету 
Міністрів, а не до виключної компетенції Верховної Ради України, Президента (практиці 
парламентських слухань відомі випадки рекомендацій, якими від Уряду вимагалось 
здійснення дій або прийняття актів, не віднесених до компетенції Кабінету Міністрів). 
 
5) Здійснювати контроль за виконанням рекомендацій учасників парламентських 
слухань. Якщо проаналізувати зміст парламентських постанов, прийнятих за результатами 
парламентських слухань та Днів Уряду можна дійти висновку про те, що суттєвих 
відмінностей між контрольними процедурами за формою „парламентських слухань” та за 
формою „заслуховування інформації на Днях Уряду України” на практиці не існує. Це 
підтверджується, зокрема, і тим, що окремі парламентські слухання (наприклад, стосовно 
закриття Чорнобильської АЕС, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи) частково 
передбачають оцінку повноти та своєчасності виконання Урядом рекомендацій попередніх 
парламентських слухань з аналогічних питань. На наш погляд, на законодавчому рівні 
відмінність між парламентськими слуханнями та заслуховуванням інформації Кабінету 
Міністрів України має бути означена чіткіше. Це мало б передбачати, зокрема, те, що 
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тематика парламентських слухань і коло розглядуваних на них проблем не повинні 
дублюватись на наступних парламентських слуханнях. Так, парламенту доцільно було б 
провести лише одне слухання з проблем закриття ЧАЕС та ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи, результатами якого стали б адресовані Кабінету Міністрів 
комплексні пропозиції щодо врегулювання наявних проблем у відповідній сфері з 
визначення строків їх виконання. Контролювати повноту та своєчасність виконання 
відповідних пропозицій парламенту було б доцільно шляхом заслуховування інформації 
Кабінету Міністрів щодо виконання рекомендацій учасників парламентських слухань під час 
проведення Днів Уряду у Верховній Раді, а не шляхом проведення чергових парламентських 
слухань з аналогічних проблем. Іншими словами доцільно посилити саме інформаційне 
значення парламентських слухань (доведення до Уряду можливих механізмів вирішення тих 
чи інших проблем), а не їх „контрольну” складову. 
 
6) Звужувати тематику слухань. Ефективність парламентських слухань як засобу 
привернення уваги Уряду до певних проблем державної політики, так і засобу 
парламентського контролю була б набагато вищою, якщо б на обговорення учасників 
слухань виносилось вузьке коло проблем. Це пояснюється тим, що пошук оптимальних 
шляхів вирішення таких проблем як демографічна криза, наближення українського 
законодавства до європейських стандартів, реформування системи місцевого 
самоврядування тощо потребує значного часу, залучення великої кількості учасників – 
фахівців з правових, економічних, соціальних та інших питань, всебічного обговорення 
альтернативних думок з відповідних проблем, визначення прийнятного для всіх учасників, 
уряду та парламенту механізму врегулювання таких питань. За таких умов парламентські 
слухання щодо зазначених „глобальних” проблем мали б тривати по декілька діб, а обсяг 
кінцевих рекомендацій складав би декілька сотень, а то й тисяч сторінок. Але оскільки час, 
відведений для слухань за своїм обсягом наближається до тривалості науково-практичної 
конференції або „круглого столу”, то предмет слухань має бути максимально звужений і 
стосуватись найбільш дискусійних проблем, до шляхів вирішення яких відсутній єдиний 
підхід як в стінах парламенту, так і за його межами, і вирішення яких має вагоме значення 
для всього суспільства. 
 
 
7) Підвищити рівень доступу громадян до інформації про хід слухань та рекомендації їх 
учасників, сприяти залученню громадян до контролю за виконанням рекомендацій 
учасників слухань. Досвід проведення парламентських слухань засвідчив, що хід 
парламентських слухань, рекомендації їх учасників, інформація про хід виконання таких 
рекомендацій не є доступними для пересічних громадян. Цілком очевидно, що публікацію 
стенограм слухань, оприлюднення результатів слухань в якості додатків до парламентських 
Постанов та разове висвітлення перебігу того чи іншого слухання не можна вважати дієвими 
засобами, які сприяють приверненню уваги пересічних громадян до проблем, винесених на 
обговорення учасників слухань. На наш погляд, інформація про дату проведення слухань, 
порядок денний, перелік учасників слухань, стенограми парламентських слухань мають 
розміщуватись на офіційній веб-сторінці Верховної Ради в мережі Internet. На офіційній 
веб-сторінці Верховної Ради також має бути забезпечена можливість висловлення 
пропозицій щодо проблем, які планується обговорити на парламентських слуханнях, всіма 
громадянами, які мають доступ до мережі Internet (іншими словами, однією з рубрик 
парламентського сайту мають бути тематичні форуми). Актуальним також є питання 
підвищення рівня прозорості проведення слухань у Комітетах Верховної Ради України – 
насьогодні відсутня будь-яка загальнодоступна інформація про порядок денний таких 
слухань, час і місце їх проведення, перелік учасників, зміст рекомендацій тощо. Потребують 
конкретизації та більшої прозорості критерії „відбору” учасників парламентських слухань 
- мета проведення слухань має полягати у висвітленні альтернативних шляхів вирішення 
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обговорюваних проблем (і, відповідно, залученні до участі в них фахівців з різними точками 
зору щодо шляхів вирішення однієї й тієї ж проблеми), а не у загальному (а то й 
одноголосному) схваленні заздалегідь підготовлених у стінах парламенту проекту 
рекомендацій. 
 
Підсумовуючи вищезазначене, основні пропозиції щодо удосконалення процедури 
проведення парламентських слухань та оформлення їх результатів, можна звести до 
наступного:  

• має бути посилена „інформаційна”, а не „контрольна” складова парламентських 
слухань; 

• рекомендації, які виносяться їх учасниками, мають враховувати соціально-
економічні та правові реалії, формулюватись чіткіше;  

• при підготовці рекомендацій обов’язково мають визначатись строки виконання 
кожної з них, адресатом рекомендацій мають бути лише парламент, комітети 
та комісії Верховної Ради, Кабінет Міністрів, а не безпосередньо непідконтрольні 
парламенту органи; 

• порядок денний (тематика) слухань має бути максимально конкретизований;  
• хід виконання рекомендацій учасників слухань Урядом має постійно 

контролюватись з боку парламенту (шляхом заслуховування інформації про 
виконання рекомендацій під час Днів Уряду);  

• має бути забезпечений широкий доступ громадськості до інформації про дату 
проведення, порядок денний, перелік учасників, зміст рекомендацій 
парламентських та комітетських слухань;  

• до участі у слуханнях мають залучатись переважно фахівці, які мають різні 
точки зору щодо шляхів врегулювання однієї проблеми (для цього перед 
проведенням слухань доцільно було б проводити опитування серед фахівців щодо 
питань порядку денного). 

Зміст рекомендацій учасників парламентських слухань та стенограма останніх мають 
надаватись Уряду незалежно від того, чи схвалено рекомендації слухань Постановою 
Верховної Ради України. У випадку схвалення рекомендацій учасників парламентських 
слухань Постановою Верховної Ради, такі рекомендації мають бути обов’язковими до 
виконання Кабінетом Міністрів України. 
 

 


