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Abstract. We clarify the necessity, task, content, and complexity of a legislative regula-
tion of the transparency and openness of the activity of governmental and local
authorities. The representation of these questions in the existing
normative+legal acts is demostrated. The content of prepared, but not approved
draft laws is analyzed. The necessity to improve the conceptual approach to the
role and content of the relevant law of Ukraine, first of all at the point con-
cerning the separation of the transparency and openness, is indicated, and the
procedure aspects related to the expansion of the participation of citizens and
their collective groups in the public administration are emphasized.

Ут вер джен ня по лі тич ної де мок ра тії в Ук ра ї ні ак ту а лі зує пи тан ня про адек ват -
ність пуб ліч но го уп рав лін ня но вим сус піль ним умо вам. Уп рав лін ня як прак тич не
здій снен ня дер жав ної вла ди і міс це во го са мов ря ду ван ня, з од но го бо ку, має бу ти
зро зу мі лим ши ро ко му за га лу. З ін шо го – во но має ста ти ві доб ра жен ням не стіль ки
уяв лень уп рав ля ю чих про сус піль но до ціль не і не об хід не, скіль ки без по се ред нім 
вті лен ням сус піль них ін те ре сів, пот реб, нас тро їв. Не а дек ват ність зміс ту і фор ми ді -
яль нос ті ор га нів дер жав ної вла ди і ор га нів міс це во го са мов ря ду ван ня сус піль ним
пот ре бам за на яв нос ті де мок ра тич них за со бів фор му ван ня цих ор га нів не ми ну че зу -
мов лю є пе рет во рен ня кож ної ви бор чої кам па нії на гос трий кон флікт. А обс то ю ван -
ня пра ва на вла ду то го чи ін шо го уг ру по ван ня по лі тич ної елі ти пе ре важ но пов’яза не
із здат ніс тю пе ре кон ли ві ше зви ну ва ти ти сво їх опо нен тів, аніж із спро мож ніс тю кра -
ще і зро зу мі лі ше уп рав ля ти. Пев ною мі рою це по яс ню єть ся спе ци фі кою пуб ліч но го
уп рав лін ня як особ ли во го ви ду про фе сій ної ді яль нос ті, роз га лу же ніс тю ор га ні за цій -
ної струк ту ри апа ра ту уп рав лін ня, не ми ну чіс тю кон флік ту ін те ре сів в 
ді яль нос ті но сі їв вла ди, що зу мов лює су пе реч ли вість як об’єк ти ві за ції, так і об’єк ти -
ва ції уп рав лін ських впли вів.

На дій ним і ефек тив ним за со бом збе ре жен ня сус піль но го пок ли кан ня і вміс ту
пуб ліч но го уп рав лін ня в прак ти ці де мок ра тич них дер жав пос та ють йо го про зо рість
і від кри тість. Щоп рав да, їх ут вер джен ня на віть за умов ста ло го де мок ра тич но го роз -
вит ку з роз ви не ни ми інс ти ту та ми гро ма дян сько го сус пільс тва не в ос тан ню 
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чер гу за без пе чу єть ся на леж ним пра во вим ре гу лю ван ням ад мі ніс тра тив них 
про це дур, ко ли на реп ре зен тан тів дер жа ви або гро ма ди пок ла да єть ся обов’язок слі -
ду ва ти у пуб ліч но+ уп рав лін ських від но си нах пев ним юри дич но виз на че ним 
мо де лям по ве дін ки1. На жаль, сьо год ні мі ра дос ту пу спів віт чиз ни ків на віть до 
ін фор ма ції про ді яль ність ор га нів дер жав ної вла ди і ор га нів міс це во го са мов ря ду -
ван ня, не го во ря чи про мож ли вість прак тич но го впли ву на прий нят тя тих чи ін ших
рі шень, зу мов ле на зде біль шо го суб’єк тив ною по зи ці єю ок ре мих но сі їв вла ди. 
Не од но ра зо ві спро би вре гу лю ва ти від по від ні від но си ни спе ці аль ним за ко ном 
ус пі ху не ма ли, у тім чис лі і внас лі док су пе реч ли вос ті під хо дів до зміс ту цьо го 
ре гу лю ван ня. На оч не про ти річ чя між прак тич ною не об хід ніс тю за ко но дав чо го 
вре гу лю ван ня про зо рос ті і від кри тос ті пуб ліч но го уп рав лін ня і від сут ніс тю 
по міт но го пос ту пу в цьо му нап ря мі ак ту а лі зує не об хід ність те о ре тич них нап ра цю -
вань що до не об хід нос ті, зміс ту проб лем і нап ря мів вдос ко на лен ня та ко го 
ре гу лю ван ня.

Про це свід чить ана ліз пуб лі ка цій, які у тій чи ін шій мі рі сто су ють ся да ної проб -
ле ми. На у ков ця ми (В. Гор ба тен ко, М. Дем ко ва, І. Іб ра гі мо ва, І. Ко лі уш ко) слуш но
звер та єть ся ува га на дво біч ність зв’яз ку вла ди і сус пільс тва, роз кри ва єть ся зна чен -
ня про зо рос ті як ха рак те рис ти ки пуб ліч но го уп рав лін ня2. Пев ним внес ком в при ро -
щу ван ня на у ко вих знань з да ної проб ле ми є пуб лі ка ції С. Жа рої, В. Куд рі, В. Ти мо -
щу ка що до вдос ко на лен ня про це дур ді яль нос ті ор га нів пуб ліч но го уря ду ван ня3. 
Та де фі цит на у ко вих нап ра цю вань ви яв ляє се бе вже в ото тож нен ні від кри тос ті та
про зо рос ті4. У спе ці аль ній лі те ра ту рі не дос тат ньо роз гля ну то, зок ре ма, та кі ас пек ти
да ної проб ле ми, як: роль са ме за ко ну в за без пе чен ні виз на че нос ті та ста бі лі за ції 
від по від них пра во від но син; не об хід ність ві доб ра жен ня в за ко ні не тіль ки прак ти ки
вчо раш ньо го дня, але й пот реб дня прий деш ньо го з ог ля ду на сус піль ну не об хід ність
ут вер джен ня де мок ра тич них про це дур пуб ліч но го уря ду ван ня; зміс тов ний 
нез біг про зо рос ті і від кри тос ті. На дос лід жен ня цих ас пек тів проб ле ми і спря мо ва на
да на роз від ка.

Ме тою стат ті є ок рес лен ня кон цеп ту аль них під хо дів до зміс ту за ко но дав чо го ре -
гу лю ван ня про зо рос ті та від кри тос ті в ді яль нос ті ор га нів дер жав ної вла ди і ор га нів
міс це во го са мов ря ду ван ня у кон тек сті пот реб де мок ра тич но го уря ду ван ня. 
Від по від но, став лять ся та кі зав дан ня: 1) по ка за ти не об хід ність вре гу лю ван ня від по -
від них пра во від но син спе ці аль ним за ко ном; 2) оха рак те ри зу ва ти стан пра во во го 
ре гу лю ван ня від по від них пра во від но син та роз гля ну ти зас то су ван ня в чин них нор -
ма тив но+ пра во вих ак тах від по від ної тер мі но ло гії; 3) да ти оцін ку зміс ту спроб за ко -
но дав чо го вре гу лю ван ня про зо рос ті і від кри тос ті в пуб ліч но му уп рав лін ні; 
4) роз кри ти зав дан ня і ос нов ний зміст від по від но го за ко ну та но ва цій, які ма ють
знай ти ві доб ра жен ня в ньо му.

Виз на ча ю чи не об хід ність за ко но дав чо го вре гу лю ван ня від кри тос ті та про зо рос -
ті в ді яль нос ті ор га нів дер жав ної вла ди та ор га нів міс це во го са мов ря ду ван ня, слід
під крес ли ти, що пев ні під ва ли ни та ко го ре гу лю ван ня зак ла де но нор ма ми Ос нов но -
го За ко ну Ук ра ї ни. Кон сти ту цій ні нор ми зак ріп лю ють пра во гро ма дян “зна йо ми ти -
ся в ор га нах дер жав ної вла ди, ор га нах міс це во го са мов ря ду ван ня, ус та но вах і 
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ор га ні за ці ях з ві до мос тя ми про се бе, які не є дер жав ною або ін шою за хи ще ною 
за ко ном та єм ни цею” (ч. 3 ст. 32). Пе ред ба че но не тіль ки на яв ність пра ва гро ма дян
одер жу ва ти ін фор ма цію від ор га нів вла ди, але й обов’язок ос тан ніх у по ряд ку, вста -
нов ле но му за ко ном, до во ди ти до ві до ма на се лен ня нор ми, “що виз на ча ють пра ва і
обов’яз ки гро ма дян” (ч. 2 ст. 57). 

Та бу ло б не ко рек тно ствер джу ва ти, що вза є мо дія ор га нів вла ди і гро ма дян
пов’яза на су то з одер жан ням або на дан ням ін фор ма ції. Прин ци по во важ ли вим є 
по ло жен ня ч. 2 ст. 5 Кон сти ту ції Ук ра ї ни: “Но сі єм су ве ре ні те ту і єди ним дже ре лом
вла ди в Ук ра ї ні є на род. На род здій снює вла ду без по се ред ньо і че рез ор га ни дер жав -
ної вла ди та ор га ни міс це во го са мов ря ду ван ня”. А ч.1 ст. 38 Ос нов но го За ко ну вка -
зує на пра во гро ма дян “бра ти участь в уп рав лін ні дер жав ни ми спра ва ми”. 
Тим са мим на го ло шу єть ся, що гро ма дя ни є не тіль ки об’єк том, але й суб’єк том фор -
му ван ня та ре а лі за ції пуб ліч но+ уп рав лін ських впли вів. Себ то, зав дан ням уже за ко -
но дав ця є вре гу лю ван ня пра ва гро ма дян без по се ред ньо бра ти участь в уп рав лін ні.
Щоп рав да, іс тот но го пос ту пу в цьо му нап ря мі не має. При мі ром, ін теп ре та ція 
за ко но дав цем кон сти ту цій но го пра ва “нап рав ля ти ін ди ві ду аль ні чи ко лек тив ні
пись мо ві звер нен ня або осо бис то звер та ти ся до ор га нів дер жав ної вла ди, ор га нів
міс це во го са мов ря ду ван ня та по са до вих і служ бо вих осіб цих ор га нів” (ст. 40) зву зи -
ла ся до ре гу лю ван ня про це су об мі ну ін фор ма ці єю між вла дою та на се лен ням, 
без від нос но до йо го ре зуль та тив нос ті.

Про не об хід ність пе ре ве ден ня пи тан ня про про зо рість та від кри тість ді яль нос ті
віт чиз ня них ор га нів пуб ліч но го уп рав лін ня в пло щи ну фор му лю ван ня та зак ріп лен -
ня від по від них норм са ме за ко ном свід чать та кі обс та ви ни. 

Пер ша. Внас лі док ак тив но го, як бу де по ка за но да лі, ви ко рис тан ня від по від ної
тер мі но ло гії в чин них за ко нах без ок рес лен ня її зміс ту, або з не од ноз нач ним зміс том,
втра ча єть ся та ка ха рак те рис ти ка пра во во го ре гу лю ван ня, як виз на че ність. Про зо -
рість і від кри тість виз на ча ють ся як прин ци пи ді яль нос ті ор га нів пуб ліч ної вла ди,
але во ни не мо жуть ви ко ну ва ти роль ос но во по лож них ви мог до ці єї 
ді яль нос ті. 

Дру га. Поп ри нев ре гу льо ва ність від по від них пра во від но син спе ці аль ним за ко -
ном, прий ма ють ся і бу дуть прий ма ти ся під за кон ні ак ти, які сто су ють ся ок ре мих ас -
пек тів про зо рос ті та від кри тос ті пуб ліч но+ уп рав лін ської ді яль нос ті. Не у нор мо ва -
ність за галь них під хо дів до вре гу лю ван ня цих пи тань ймо вір но бу де зу мов лю ва ти
по я ву не тіль ки об ме же но го але й де фор мо ва но го їх ба чен ня у під за кон них ак тах,
зок ре ма, че рез зас то су ван ня тер мі но ло гіч но го апа ра ту з не а дек ват ним зміс том. 

Тре тя. Виз нан ням об’єк тив ної не об хід нос ті прий нят тя спе ці аль но го за ко ну мо -
жуть бу ти спро би Вер хов ної Ра ди Ук ра ї ни IV скли кан ня прий ня ти за кон “Про ін -
фор ма цій ну від кри тість ор га нів дер жав ної вла ди та ви щих по са до вих осіб Ук ра ї ни”
та роз роб ка Мі ніс терс твом юс ти ції у 2006 р. за ко ноп ро ек ту “Про від кри тість і про -
зо рість ді яль нос ті ор га ну ви ко нав чої вла ди, ор га ну міс це во го са мов ря ду ван ня"5. Від -
сут ність пос ту пу в да них ви пад ках свід чить вик люч но про склад ність зав дан ня.

Чет вер та. Пот ре бу ють вра ху ван ня між на род ні зо бов’язан ня Ук ра ї ни що до прий -
нят тя від по від но го за ко ну згід но з Пла ном дій “Ук ра ї на – Єв ро пей ський Со юз” та ві -



ПОЛІТИКА

142

доб ра жен ня цих зо бов’язань у пла нах за ко ноп ро ек тної ро бо ти Вер хов ної Ра ди Ук ра -
ї ни V скли кан ня та Ка бі не ту Мі ніс трів Ук ра ї ни6. Єв ро ін тег ра цій ні праг нен ня не мо -
жуть бу ти ре а лі зо ва ні в пов ній мі рі без наб ли жен ня прак тич ної ді яль нос ті 
апа ра ту уп рав лін ня до єв ро пей ських стан дар тів, що зу мов лює на по лег ли вість ЄС у
цих пи тан нях. 

Як уже заз на ча ло ся, від сут ність спе ці аль но го За ко ну Ук ра ї ни, який би рег ла мен -
ту вав про зо рість та від кри тість у ді яль нос ті ор га нів пуб ліч но го уря ду ван ня, 
не мо же роз гля да ти ся як від сут ність будь+ я ких пра во вих норм. На яв ні і не по о ди но -
кі спро би за ко но дав ця поз на чи ти своє став лен ня до цих пи тань під крес лю ють не об -
хід ність прий нят тя са ме спе ці аль но го за ко ну. 

Вив чен ня тек сту ок ре мих за ко нів Ук ра ї ни дає під ста ви ствер джу ва ти, що тер мі -
ни “від кри тість” і “про зо рість” ужи ва ють ся пе ре ду сім для поз на чен ня ос нов них
прин ци пів ді яль нос ті ор га нів вла ди. При цьо му йдеть ся пе ре важ но про за ко ни,
прий ня ті ос тан нім ча сом. При мі ром, у за ко нах “Про міс це ве са мов ря ду ван ня в 
Ук ра ї ні” (ст. 4) і “Про міс це ві дер жав ні ад мі ніс тра ції” (ст. 3) се ред прин ци пів ді яль -
нос ті зга ду єть ся тіль ки прин цип “глас нос ті”. На то мість ст. 3 За ко ну Ук ра ї ни “Про
Ка бі нет Мі ніс трів Ук ра ї ни” се ред прин ци пів ді яль нос ті уря ду на зи ває від кри тість,
але не зга дує про зо рість.

Про пев не ро зу мін ня за ко но дав цем зміс ту прин ци пу “від кри тос ті” свід чать
спро би де та лі зу ва ти йо го як, при мі ром, прин цип “від кри тос ті ін фор ма ції” (по єд на -
ний з “дос туп ніс тю”)7; “від кри тос ті ад мі ніс тра тив но го про це су” (по єд на ний з 
“глас ніс тю”)8; “від кри тос ті для де мок ра тич но го ци віль но го кон тро лю”9. По ряд із
вка зу ван ням на від кри тість як прин цип ді яль нос ті є й ок ре мі спро би роз кри ти її
зміст. При мі ром, від кри тість ад мі ніс тра тив но го про це су (по єд на на в тек сті з глас ніс -
тю) роз гля да єть ся як від сут ність об ме жень “у пра ві на от ри ман ня в ад мі ніс тра тив -
но му су ді як ус ної, так і пись мо вої ін фор ма ції” що до да ти, ча су, міс ця, ре зуль та тів
роз гля ду сво єї спра ви, а та кож дос туп до ін фор ма ції про роз гляд ін ших справ,
ок рім тих, що до яких вста нов ле но об ме жен ня10. На то мість прак тич но не роз гля да -
єть ся як прин цип ді яль нос ті ор га нів вла ди “про зо рість”: од ним з по о ди но ких 
прик ла дів є по єд на на з ефек тив ніс тю “про зо рість ре гу лю ван ня у сфе рі те ле ко му ні -
ка цій”11.  Тож ужи ван ня тер мі на “від кри тість” свід чить про йо го ро зу мін ня за ко но -
дав цем як спо рід не но го із по нят тя ми “глас ність” і “дос туп ність”: йдеть ся пе ре ду сім
про дос туп до пев ної ін фор ма ції. У цьо му кон тек сті зро зу мі лим є не зас то су ван ня
тер мі на “про зо рість”, ос кіль ки він пос тав би си но ні мом “від кри тос ті ін фор ма ції”. 

По діб ним є ро зу мін ня про зо рос ті і від кри тос ті і в під за кон них ак тах. Щоп рав да,
в їх тек сті по нят тя “про зо рос ті” вжи ва єть ся ін тен сив ні ше. Од нак – пе ре важ но як 
спо рід не не або й по єд на не з “від кри тіс тю” (ін фор ма цій ною від кри тіс тю). Від кри -
тість виз на че но як су то ін фор ма цій ну в ак тах, які сто су ють ся за без пе чен ня са ме ці -
єї ха рак те рис ти ки пуб ліч но го вря ду ван ня12. Про зо рість виз на ча єть ся як прин цип 
ор га ні за ці її дер жав но го уп рав лін ня у сфе рі на дан ня пос луг13, від кри тість – як прин -
цип роз вит ку сис те ми на дан ня ад мі ніс тра тив них пос луг14. Став лять ся зав дан ня: 
“по си лен ня від кри тос ті та про зо рос ті бюд жет но го про це су”15 та “уп ро вад жен ня
прин ци пів де мок ра тич нос ті, про зо рос ті та глас нос ті у про це сі фор му ван ня кон тин -
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ген ту уч нів і сту ден тів”16. При цьо му, при мі ром, від кри тість та про зо рість ре гу ля тор -
ної ді яль нос ті (по єд на на з глас ніс тю) роз гля да єть ся як обов’язок оп ри люд нен ня 
пев ної ін фор ма ції17. По діб ною є й прак ти ка ор га нів міс це во го са мов ря ду ван ня, в рі -
шен нях яких на го лос ро бить ся не на за лу чен ні гро мад ськос ті до ви рі шен ня міс це вих
справ, а на її ін фор му ван ні18. По о ди но кі спро би роз ме жу ва ти про зо рість 
і від кри тість важ ко вва жа ти вда ли ми. При мі ром, про зо рість су до вої вла ди пов’язу -
єть ся із за без пе чен ням “дос туп нос ті су до вих рі шень для всіх за ін те ре со ва них осіб”.
Від кри тість роз гля да єть ся як “віль ний дос туп гро мад ськос ті до су до во го роз гля ду 
і до рі шень су ду”19.

За без пе чен ня про зо рос ті і від кри тос ті пос тає по де ку ди як над то роз ми те 
по нят тя. Зок ре ма, для за без пе чен ня від кри тос ті та про зо рос ті ді яль нос ті осіб, упов -
но ва же них на ви ко нан ня фун кцій дер жа ви, про по ну єть ся роз роб лен ня та прий нят -
тя за ко ну про дер жав ний фі нан со вий кон троль за дек ла ру ван ням до хо дів і їх вит ра -
чан ням ци ми осо ба ми20. Хоч нав ряд чи са ме їх ня ді яль ність ста не за та ко го дек ла ру -
ван ня від кри ті шою або про зо рі шою.  

Ос тан ні ми ро ка ми в Ук ра ї ні прий ня то низ ку під за кон них ак тів, спря мо ва них
на за лу чен ня гро ма дян та їх ко лек ти вів до пуб ліч но го уря ду ван ня21. Ок ре мі з них міс -
тять і по міт но ін ше ро зу мін ня про зо рос ті та від кри тос ті: за без пе чен ня їх у ді яль нос ті
ор га нів ви ко нав чої вла ди та ор га нів міс це во го са мов ря ду ван ня пов’язу єть ся із фор му -
ван ням “но вих ви мог до ді яль нос ті та ких ор га нів”, зап ро вад жен ням “здій снен ня гро -
мад сько го кон тро лю за їх ді яль ніс тю та учас ті гро ма дян у прий нят ті ни ми рі шень”22. 

По ряд з чин ни ми нор ма тив но+ пра во ви ми ак та ми на ува гу зас лу го вує звер нен ня
до зміс ту від по від них за ко ноп ро ек тів. До ціль но де таль ні ше звер ну ти ся до зміс ту 
за ко ноп ро ек ту “Про від кри тість і про зо рість ді яль нос ті ор га ну ви ко нав чої вла ди, 
ор га ну міс це во го са мов ря ду ван ня”, під го тов ле но го Мі ніс терс твом юс ти ції Ук ра ї ни
на ви ко нан ня до ру чен ня Ка бі не ту Мі ніс трів Ук ра ї ни від 2.04.2005 р. №
15285/1/1+05 (до до ру чен ня Пре зи ден та Ук ра ї ни від 29.03.2005 р. № 1+1/167), гро -
мад ське об го во рен ня яко го від бу ло ся на по чат ку 2006 р.23.

Уже пре ам бу ла за ко ноп ро ек ту вка зує, що він “виз на чає по ря док ді яль нос ті ор га -
ну ви ко нав чої вла ди, ор га ну міс це во го са мов ря ду ван ня у дос ту пі гро ма дян, 
їх об’єд нань, юри дич них осіб до ін фор ма ції про ці ор га ни, їх ді яль ність”. Від по від но,
сфе ра ре гу лю ван ня зву же на вик люч но до ін фор ма цій них від но син. 

У ст. 2 за ко ноп ро ек ту від кри тість і про зо рість роз гля да ють ся як ці ліс на ха рак те -
рис ти ка, яка, щоп рав да, вклю чає не тіль ки за без пе чен ня дос ту пу гро ма дян “до пов -
ної, об’єк тив ної, дос то вір ної ін фор ма ції” про ді яль ність ор га нів дер жав ної вла ди і
ор га нів міс це во го са мов ря ду ван ня, але й “мож ли вість вза є мо дії гро ма дян, їх ніх
об’єд нань, юри дич них осіб з ор га ном ви ко нав чої вла ди, ор га ном міс це во го са мов ря -
ду ван ня при фор му ван ні і ре а лі за ції дер жав ної по лі ти ки, впли ву на рі шен ня та 
ді яль ність цих ор га нів”. Слід звер ну ти ува гу і на ст. 9 “Кон суль та ції з гро мад ськіс -
тю”. В та кий  спо сіб опо се ред ко ва но виз на єть ся яв на не дос тат ність орі єн та ції 
пе ре важ но на на дан ня на се лен ню ін фор ма ції про влас ну ді яль ність, не об хід ність
вза є мо дії гро ма дян, їх ніх ко лек ти вів, сус пільс тва в ці ло му з дер жа вою, її ор га на ми та
по са до ви ми осо ба ми.
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На оч ним здо бут ком за ко ноп ро ек ту, хо ча тіль ки в час ти ні за без пе чен ня 
про зо рос ті ді яль нос ті ор га нів пуб ліч ної вла ди, мож на роз гля да ти виз на чен ня у ст. 4
де таль но го пе ре лі ку ві до мос тей, які під ля га ють обов’яз ко во му оп ри люд нен ню. 
Но ва ці єю слід вва жа ти пе ред ба че ний за ко ноп ро ек том обов’язок оп ри люд ню ва ти
про ект нор ма тив но+ пра во во го ак ту “про тя гом 20 ро бо чих днів піс ля йо го вне сен ня
на роз гляд від по від но го ор га ну” (ст. 6).

Та су пе реч ли вість по зи ції ав то рів за ко ноп ро ек ту ви яв ля єть ся вже в то му, що
кон суль та ції з гро мад ськіс тю, з од но го бо ку, роз гля да ють ся ни ми як інс тру мент 
за лу чен ня гро ма дян “до учас ті в уп рав лін ні дер жав ни ми спра ва ми та здій снен ня міс -
це во го са мов ря ду ван ня”, а з ін шо го – пос та ють як за сіб “на дан ня мож ли вос ті для їх
віль но го дос ту пу до ін фор ма ції про ді яль ність ор га ну ви ко нав чої вла ди, ор га ну 
міс це во го са мов ря ду ван ня, а та кож за без пе чен ня глас нос ті, від кри тос ті та про зо рос -
ті в ді яль нос ті цих ор га нів”. Та дос туп до ін фор ма ції ще не оз на чає учас ті в 
пуб ліч но му вря ду ван ні.

На йіс тот ні шим не до лі ком за ко ноп ро ек ту є нор ми, які сто су ють ся виз на чен ня
форм впли ву гро ма дян та їх ко лек ти вів на здій снен ня пуб ліч но го уп рав лін ня: во ни
знач ною мі рою зо рі єн то ва ні на про цес спів пра ці гро ма дян з вла дою, а не на ре зуль -
тат. За мість де таль них про це дур, які б іс тот но об ме жу ва ли віль ний роз суд ор га нів
пуб ліч ної вла ди і на ці лю ва ли їх на ви ко нан ня жорс тких при пи сів, пе ре ва жа ють 
ре ко мен да ції ор га нам вла ди що до спів пра ці з гро мад ськіс тю. При цьо му са мі 
ор га ни вла ди ма ють ви рі шу ва ти, що є гро мад ськіс тю, або, точ ні ше, ті єю гро мад ськіс -
тю, з якою во ни ма ють (ба жа ють?) спів пра цю ва ти. Тож фор ми вза є мо дії, які мог ли
б ста ти за со бом впли ву гро ма дян на зміст пуб ліч но го уп рав лін ня, є, ско рі ше, до дат -
ко ви ми за со ба ми для ін фор му ван ня гро мад ськос ті про ді яль ність вла ди. 
Це ство рю ює вра жен ня фраг мен тар нос ті, не за вер ше нос ті за ко ноп ро ек ту. При мі ром,
нор ма про оп ри люд нен ня про ек ту нор ма тив но+ пра во во го ак та про тя гом 20 днів 
піс ля йо го вне сен ня не пе ред ба чає ні я ких по даль ших нас лід ків, зок ре ма, 
в час ти ні за бе зе пе чен ня гро ма дя нам та їх ко лек ти вам мож ли вос ті ре аль но ско ри гу -
ва ти зміст да но го ак та. 

Від так за ко ноп ро ект ві доб ра жає іс ну ю чу прак ти ку, а не пер спек ти ви роз вит ку
сис те ми пуб ліч но го уп рав лін ня з ог ля ду на сус піль ні пот ре би і не об хід ність за без пе -
чен ня де мок ра тич но го ха рак те ру пуб ліч но го вря ду ван ня. На це звер та ла ся ува га і в
про це сі об го во рен ня24. А з роз роб лен ням но вої ре дак ції За ко ну Ук ра ї ни “Про ін фор -
ма цію”25 ак ту а лі зу єть ся не об хід ність за ко но дав чо го ре гу лю ван ня пе ре ду сім учас ті
гро ма дян в здій снен ні пуб ліч но го уря ду ван ня, а не одер жан ня ни ми ін фор ма ції про
йо го стан.

Орі єн та ція на ці пер спек ти ви пот ре бує уточ нен ня і роз ме жу ван ня по нять про зо -
рос ті та від кри тос ті в ді яль нос ті ор га нів пуб ліч ної вла ди. Без про зо рос ті як на леж -
ної обіз на нос ті гро ма дян та їх ко лек ти вів з обу мов ле ніс тю і зміс том ді яль нос ті 
ор га нів пуб ліч ної вла ди не мож ли вим є сві до мий та ре зуль та тив ний вплив гро мад -
ськос ті на цю ді яль ність. Від кри тість не по вин на ото тож ню ва ти ся із про зо ріс тю:
мож на бу ти ду же доб ре обіз на ним із ді яль ніс тю апа ра ту уп рав лін ня, але не ма ти ні -
я ких ре аль них мож ли вос тей впли ну ти на її зміст. Про зо рість і від кри тість ма ють 
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бу ти вза єм но уз год же ни ми: нав ряд чи мож на за без пе чи ти ста біль не уп рав лін ня за
умов ко ли ви со кий сту пінь про зо рос ті дає мож ли вість гро ма дя нам спог ля да ти усі
не га раз ди в ді яль нос ті уп рав лін сько го апа ра ту, а нес та ча від кри тос ті не доз во ляє 
ре зуль та тив но впли ва ти на їх усу нен ня.

Виз на ча ю чи не об хід ність прий нят тя від по від но го За ко ну Ук ра ї ни, вва жа є мо за
пот ріб не звер ну ти ува гу на те, що во но по вин но спри я ти: 1) за без пе чен ню виз на че -
нос ті прин ци пів ді яль нос ті ор га нів пуб ліч ної вла ди; 2) під си лен ню де мок ра тич но го
вміс ту пуб ліч но го уп рав лін ня як за со бу прак тич ної ре а лі за ції сус піль них ін те ре сів,
нас тро їв та очі ку вань; 3) прак тич ній ре а лі за ції пра ва гро ма дян на участь в уп рав лін -
ні дер жав ни ми й гро мад ськи ми спра ва ми; 4) більш ши ро ко му і ак тив но му ви ко рис -
тан ню твор чо го по тен ці а лу гро ма дян та їх ко лек ти вів для ви рі шен ня на галь них 
пи тань сус піль но го роз вит ку; 5) по си лен ню гро мад сько го кон тро лю за на леж ним ви -
ко рис тан ням пуб ліч но+ влад них пов но ва жень, про ти дії ко руп цій ним про я вам у фун -
кці о ну ван ні ор га нів дер жав но вла ди і ор га нів міс це во го са мов ря ду ван ня; 
6) фор му ван ню у гро мад ськос ті адек ват них уяв лень про обу мов ле ність, зміст, нап ря -
ми і ме то ди ді яль нос ті ор га нів дер жав ної вла ди і ор га нів міс це во го са мов ря ду ван ня.

Від по від но, За кон Ук ра ї ни “Про про зо рість і від кри тість ді яль нос ті ор га нів дер -
жав ної вла ди та ор га нів міс це во го са мов ря ду ван ня” має, на наш пог ляд, обов’яз ко во
ві доб ра зи ти ці по ло жен ня.

До ціль но та ким чи ном  роз ме жу ва ти по нят тя про зо рос ті і від кри тос ті:
“про зо рість – фун кці о наль на ха рак те рис ти ка ор га нів дер жав ної вла ди та ор га нів

міс це во го са мов ря ду ван ня; виз на ча єть ся мі рою обіз на нос ті гро ма дян сто сов но сут -
ніс них про я вів ма те рі аль ної і про це су аль ної сто рін їх ді яль нос ті; зро зу мі лос ті ши ро -
кій гро мад ськос ті її обу мов ле нос ті, зміс ту і сен су; ви яв ля єть ся в то му, що ок ре мі гро -
ма дя ни та/або їх ко лек ти ви, на які по ши рю єть ся або яких так чи інак ше сто су єть ся
рі шен ня або дії ор га ну пуб ліч ної вла ди, ма ють бу ти най пов ні ше обіз на ні про них і
про те, яким чи ном во ни бу дуть здій сне ні”;

“від кри тість – фун кці о наль на ха рак те рис ти ка ор га нів дер жав ної вла ди та ор га -
нів міс це во го са мов ря ду ван ня, виз на ча єть ся мі рою без по се ред ньої учас ті гро ма дян
в їх ді яль нос ті; ви яв ля єть ся в за без пе чен ні ак тив но го і ре аль но го впли ву гро ма дян
та їх ко лек ти вів на зміст пуб ліч но+ уп рав лін ської ді яль нос ті че рез пос та нов ку ви мог
пе ред ор га на ми пуб ліч ної вла ди що до прий нят тя пев них рі шень, здій снен ня дій або
ут ри ман ня від них”.

Що до за без пе чен ня про зо рос ті в ді яль нос ті ор га нів дер жав ної вла ди і міс це во го
са мов ря ду ван ня За кон мав би вра хо ву ва ти  не об хід ність фор му ван ня у гро мад -
ськос ті ці ліс них і пов них уяв лень про зміст і фор му ді яль нос ті ор га нів вла ди; 
ство рен ня на леж них мож ли вос тей для спог ля дан ня уп рав лін сько го про це су за ці -
кав ле ни ми гро ма дя на ми та їх ко лек ти ва ми, по є да не із зус тріч ни ми ак тив ни ми зу -
сил ля ми апа ра ту уп рав лін ня щодо сис тем но го ін фор му ван ня на се лен ня про свою ді -
яль ність; за без пе чен ня та ко го рів ня по ін фор мо ва нос ті гро ма дян та їх ко лек ти вів про
уп рав лін ську ді яль ність, за яко го во ни са мі, від по від но зі сво ї ми ін те ре са ми та очі -
ку ван ня ми, мо жуть все біч но і обґ рун то ва но виз на ча ти сту пінь від по від нос ті їм зміс -
ту та фор ми пуб ліч но го уп рав лін ня; не су міс ність про зо рос ті ді яль нос ті ор га нів 
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пуб ліч но го уп рав лін ня із нав’язу ван ням гро мад ськос ті влас них оці нок умов та ре -
зуль та тів сво єї ді яль нос ті: уп рав лін ські струк ту ри не по вин ні рек ла му ва ти се бе у
вер баль ній або ві зу аль ній фор мі плат ни кам по дат ків за їх же кош ти. 

За со ба ми за без пе чен ня про зо рос ті ма ють бу ти на дан ня віль но го дос ту пу до ма -
те рі а лів, що ві доб ра жа ють ді яль ність ор га нів уп рав лін ня, та по пе ред нє спо ві щен ня
про під го тов ку нор ма тив но+ пра во вих ак тів. Скла до вою за без пе чен ня про зо рос ті в
ді яль нос ті ор га нів пуб ліч ної вла ди є пок ла дан ня на них обов’яз ку ін фор му ва ти гро -
мад ськість про ор га ні за цію сво єї пов сяк ден ної ді яль нос ті. За ко ном має бу ти вста -
нов ле ний ви чер пний пе ре лік ви нят ків об ме жен ня дос ту пу до ін фор ма ції. 

З ме тою кон тро лю за про зо ріс тю ор га нів вла ди слід пе ред ба чи ти під го тов ку уря -
дом на під ста ві зві тів цен траль них і міс це вих ор га нів ви ко нав чої вла ди уза галь не ної
що річ ної до по ві ді Пре зи ден ту Ук ра ї ни і Вер хов ній Ра ді Ук ра ї ни про за без пе чен ня
про зо рос ті ді яль нос ті ор га нів вла ди. Від по від ний звіт ви ко нав чих ор га нів міс це во го
са мов ря ду ван ня має по да ва ти ся ра дам і оп ри люд ню ва ти ся в міс це вих за со бах 
ма со вої ін фор ма ції.  Ге не раль ний про ку рор мав би го ту ва ти і по да ва ти що річ ний
уза галь не ний звіт що до по ру шень з опи сом за хо дів, які бу ли здій сне ні ним для за -
без пе чен ня дот ри ман ня да но го За ко ну.

Від кри тість ді яль нос ті ор га нів дер жав ної вла ди і ор га нів міс це во го са мов ря ду -
ван ня є не об хід ною пе ре ду мо вою за без пе чен ня сус піль но го сен су їх фун кці о ну ван -
ня та по зи тив но го сприй нят тя ці єї ді яль нос ті ши ро кою гро мад ськіс тю. За без пе чен -
ня на леж ної від кри тос ті об ме жу єть ся спе ци фі кою пуб ліч но го уп рав лін ня як особ -
ли во го ви ду сус піль ної пра ці, що пот ре бує від по від них знань, вмінь і на ви чок, внас -
лі док чо го від кри тість не мо же до ся га ти ся, при мі ром, не об ме же ним зов ніш нім втру -
чан ням в прак тич не фун кці о ну ван ня ор га нів пуб ліч ної вла ди.

Ут вер джен ня від кри тос ті ді яль нос ті ор га нів дер жав ної вла ди і ор га нів міс це во го
са мов ря ду ван ня пот ре бує зак ріп лен ня: 1) пра ва гро ма дян на звер нен ня до ор га нів
пуб ліч но го уп рав лін ня з іні ці а ти вою що до ви дан ня, змі ни або ска су ван ня нор ма тив -
но+ пра во во го ак ту; 2) про ве ден ня кон суль та цій, кон фе рен цій і ство рен ня до рад чих
ор га нів; 3) ор га ні за ції пуб ліч них слу хань (не фор маль них, пок ли ка них ви я ви ти весь
спектр сус піль них ін те ре сів, очі ку вань і про по зи цій з то го чи ін шо го пи тан ня, та
фор маль них, про це ду ра зіс тав лен ня ін те ре сів на яких має наб ли жа ти ся до су до вої і
за під сум ка ми яких прий ма єть ся від по від не рі шен ня).

За ко ном ма ють бу ти вста нов ле ні за со би і ме жі прак тич ної ре а лі за ції гро мад ської
іні ці а ти ви що до зміс ту то го чи ін шо го нор ма тив но+ пра во во го ак та ще на 
ета пі роз гля ду йо го про ек ту. Зок ре ма, че рез пок ла дан ня обов’яз ку оп ри люд ню ва ти
на діс ла ні про по зи ції в уза галь не но му виг ля ді в суп ро во ді стис ло го ко мен та ря з вик -
ла дом мо ти вів їх прий нят тя або від хи лен ня. Вра хо ву ю чи, що зас то су ван ня та ких 
ви мог мо же па ра лі зу ва ти ро бо ту вель ми нез вич но го до спів пра ці з гро мад ськіс тю
віт чиз ня но го ад мі ніс тра тив но го апа ра ту, до ціль но вста но ви ти ви чер пний пе ре лік
пи тань, з яких нор ма тив но+ пра во ві ак ти ма ють ви да ва ти ся вик люч но в та ко му 
по ряд ку. 

Слід пе ред ба чи ти умо ви і ме жі гро мад ської іні ці а ти ви що до прий нят тя нор ма -
тив но+ пра во вих ак тів ор га на ми уп рав лін ня, а та кож тер мін прий нят тя рі шен ня.
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При мі ром, ор ган уп рав лін ня ви дає нор ма тив но+ пра во вий акт за гро мад ською іні ці а -
ти вою, як пра ви ло, не піз ні ше ніж че рез шість мі ся ців піс ля її одер жан ня або в ці ж
тер мі ни по ві дом ляє про не мож ли вість йо го ви дан ня. 

Вста нов лен ня та ри фів, пільг, квот то що має здій сню ва ти ся не у фор мі  нав’язу -
ван ня то го чи ін шо го рі шен ня від іме ні дер жа ви чи те ри то рі аль ної гро ма ди, як це
зов ні зде біль шо го виг ля дає сьо год ні, а має пос та ва ти ре зуль та том пев но го ді а ло гу і
ком про мі су сус піль них ін те ре сів, де ор га ни уп рав лін ня вис ту па ють пе ре ду сім у ро лі
по се ред ни ка+ ар біт ра, який прий має рі шен ня на під ста ві фор маль них слу хань.

Вар то де таль но вре гу лю ва ти пра во об’єд нань гро ма дян (внас лі док то го, що во ни
не ми ну че ві доб ра жа ють більш за галь ні ін те ре си) впли ва ти на прий нят тя і ре а лі за -
цію уп рав лін ських рі шень.

До ціль но ві доб ра зи ти від мін нос ті у за без пе чен ні від кри тос ті ор га нів пуб ліч ної
вла ди за леж но від сту пе ня наб ли же нос ті до за до во лен ня пот реб та ін те ре сів гро ма -
дян та/або їх ко лек ти вів.

За галь ні вис нов ки мож на сфор му лю ва ти та ким чи ном. По за сум ні вом не об хід -
ність вре гу лю ван ня від по від них пра во від но син спе ці аль ним За ко ном Ук ра ї ни. У
пра во во му ре гу лю ван ні від кри тос ті і про зо рос ті в ді яль нос ті ор га нів пуб ліч но го вря -
ду ван ня як за ко но да вець, так і суб’єк ти під за кон ної нор мот вор чос ті знач ною мі рою
не роз ме жо ву ють від кри тість і про зо рість, роз гля да ю чи їх пе ре важ но як ха рак те рис -
ти ки, що ві доб ра жа ють мож ли вість гро ма дян спог ля да ти про цес уп рав лін ня. 
За ко ноп ро ек тна ді яль ність знач ною мі рою зо рі єн то ва на на вре гу лю ван ня дос ту пу
гро ма дян до ін фор ма ції про ді яль ність ор га нів пуб ліч ної вла ди, хоч все по міт ні шим
є ус ві дом лен ня не дос тат нос ті цьо го під хо ду. На під ста ві і в по ряд ку ре а лі за ції норм
Ос нов но го За ко ну Ук ра ї ни ви да єть ся мож ли вим зміс ти ти на го лос у вре гу лю ван ні
від по від них пра во від но син на ак тив не за лу чен ня гро ма дян до ви рі шен ня дер жав них
і гро мад ських справ.

Вод но час, пер спек ти ви по даль ших роз ві док у да но му нап ря мі виз на ча ють ся 
не об хід ніс тю нап ра цю ван ня пра во по ло жень, які б орі єн ту ва ли ор га ни пуб ліч ної
вла ди не стіль ки на про цес спів пра ці з гро мад ськіс тю, скіль ки на кін це вий ре зуль -
тат – ре аль не вра ху ван ня сус піль них ін те ре сів, пот реб і нас тро їв у сво їй ді яль нос ті. 
У цьо му кон тек сті пот ре бує більш ґрун тов но го вив чен ня прак ти ка зас то су ван ня
чин них пра во вих норм.

1 Див: Акт з питань загального адміністративного права Королівства Нідердандів: Набрав чинності 1 січ.
1994 р. / Неофіційний переклад АРД/Чеккі Консорціум “Верховенство права”. – К.: Консорціум 
“Верховенство права”, б. р. – 87 с.; Акт Сполучених Штатів Америки про відкриті засідання: Титул 5 Ко-
дексу США, § 552б. – К.: Консорціум “Верховенство права”, 1996. – 12 с.; Акт Сполучених Штатів Аме-
рики про свободу інформації: Титул 5 Кодексу США, § 552. – К.: Консорціум “Верховенство права”, 
1996. – 13 с.
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