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На виконання рекомендацій місії Європейського 

парламенту щодо внутрішньої реформи та 

підвищення інституційної спроможності 

Верховної Ради України. 

3.3. Рекомендації 

 

Взаємодія з громадянами, громадянським суспільством та 
експертними групами  
 
22. У відповідності до Плану заходів «Відкритий парламент», 
необхідним є забезпечення права громадян України 
коментувати законопроекти, які зареєстровані у ВРУ та є 
предметом громадського обговорення (з використанням, 
серед іншого, WEB інтерфейсу та новітніх ІТ засобів); 



ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ЗАКОНОПРОЕКТІВ 

Основна мета — запровадження 

спеціалізованого Інтернет ресурсу, що 

забезпечує комунікацію суб’єктів 

законотворчого процесу (суб’єктів права 

законодавчої ініціативи, державних 

інституцій, організацій, у тому числі 

громадських, наукових установ, 

експертів у відповідних галузях, 

громадян тощо) з метою вдосконалення 

національного законодавства. 



Громадське обговорення 

законопроектів Верховної Ради України 

1. Обговорення законопроектів. 

2. Перегляд законопроектів, що знаходяться 

на розгляді у Верховній Раді України, 

голосування за публічне обговорення 

законопроекту.  

3. Перегляд результатів обговорення для 

законопроектів, термін обговорення яких 

закінчився.  

4. Статистика обговорення законопроектів. 

5. Перегляд активності користувача. 



Законопроекти, що знаходяться на 

обговоренні 



Законопроекти, що знаходяться на 

обговоренні 



Сортування та вибірки 



Пошук в назві законопроекту та за 

реєстраційним номером 



Відбір законопроектів за рубриками 



Відбір законопроектів за рубриками та 

Комітетами 



Обговорення законопроекту 



Обговорення законопроекту, голосування та 

рейтингування 



Обговорення законопроекту, 

голосування та рейтингування 



Обговорення законопроекту 

Прізвище Ім’я 

Прізвище Ім’я 

Прізвище Ім’я 

Прізвище Ім’я 

Прізвище Ім’я 



Елементи тексту законопроекту 

можна обговорити кожен окремо  



Обговорення елемента документу відбувається 

аналогічно до обговорення законопроекту в цілому 



Сторінку обговорення можна поширити в 

соціальних мережах та надіслати листом 



Законопроекти, термін обговорення яких 

закінчився 



Результати обговорення законопроекту 



Результати обговорення законопроекту 



Користувачі можуть пропонувати 

законопроекти для обговорення 



Запропонувати обговорення 



Запропонувати обговорення 



Запропонувати обговорення 



Авторизовані користувачі мають змогу 

переглянути свою активність на ресурсі 



Активність користувача 



Статистика обговорення законопроектів 



Статистика обговорення законопроектів 



Адміністрування обговорення законопроектів 
Робоче місце адміністратора в Комітеті 



ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ 

ЗАКОНОПРОЕКТІВ 

Дякуємо за увагу 
За підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках реалізації Програми 

"РАДА: відповідальність, підзвітність, демократичне парламентське представництво", що 

виконується Фондом Східна Європа 


