ПІДСУМКИ ПРОЕКТУ

ПОСИЛЕННЯ РОЛІ ГРОМАДЯНСЬКОГО
СУСПІЛЬСТВА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ
ДЕМОКРАТИЧНИХ РЕФОРМ І ЯКОСТІ
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
ЖОВТЕНЬ 2017 – ВЕРЕСЕНЬ 2019

Це видання було створено за підтримки Європейського Союзу в межах
проекту
Центру
політико-правових
реформ
«Посилення
ролі
громадянського суспільства у забезпеченні демократичних реформ і якості
державної влади».
Зміст видання є предметом відповідальності Центру політико-правових
реформ і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.
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Центр політико-правових реформ – громадський аналітичний центр,
заснований у 1996 році. Місією ЦППР є сприяння інституційним реформам в
Україні задля утвердження демократії, правовладдя та належного
врядування.
Основними напрямками діяльності Центру є конституціоналізм, публічна
адміністрація, судівництво, кримінальна юстиція. Питання захисту прав
людини, протидії корупції та європейської інтеграції є наскрізними для всіх
напрямків діяльності.
Проект «Посилення ролі громадянського суспільства у забезпеченні
демократичних реформ і якості державної влади» Центр політикоправових реформ реалізував за підтримки Європейського Союзу протягом
1 жовтня 2017 року – 30 вересня 2019 року.
Мета проекту:
• посилити роль громадянського суспільства у реформуванні держави,
покращити публічний діалог між громадянським суспільством та органами
влади;
• підвищити рівень поінформованості, потужності та впливовості
громадянського суспільства в цілому та громадських організацій зокрема;
• підвищити рівень довіри до влади;
• покращити законодавство в багатьох сферах функціонування держави.
Напрямки проекту:
• конституційна реформа, виборче право і фінансування політичних партій;
• судова реформа;
• публічна адміністрація:
• реформа міністерств, ЦОВВ, державної служби;
• адміністративна процедура, адміністративний збір, ЦНАПи, паспортне
законодавство;
• органи правопорядку;
• антикорупційна сфера.
У цій публікації ми ділимося основними досягненнями проекту.
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КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА, ВИБОРЧЕ ПРАВО,
ФІНАНСУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ
Скасовано
активістів

електронне

декларування

антикорупційних

6 червня 2019 року Конституційний Суд України визнав неконституційними
норми про електронне декларування антикорупційних активістів.
Ініціаторами конституційного подання виступила коаліція громадських
організацій «Реанімаційний Пакет Реформ», ЦППР підготував подання, а
членкиня правління ЦППР Юлія Кириченко стала одним з уповноважених
представників суб'єкта подання.

Визнано неконституційним
референдум» 2012 року

Закон

«Про

всеукраїнський

26 квітня 2018 року КСУ визнав неконституційним Закон «Про
всеукраїнський референдум», ухвалений за часів президента Віктора
Януковича. Закон уможливлював проведення маніпулятивних національних
референдумів в Україні. Ініціаторами конституційного подання виступила
коаліція громадських організацій «За чесний референдум», ЦППР готував
подання, а членкиня правління ЦППР Юлія Кириченко була одним з
уповноважених представників суб'єкта подання.

Скасовано так звані норми «про партійну диктатуру»
21 грудня 2017 року Конституційний Суд України визнав неконституційними
норми Закону України «Про вибори народних депутатів України» від 2011
року про виключення кандидатів у народні депутати України з виборчого
списку політичної партії (про партійну диктатуру). Вони дозволяли
керівництву парламентських політичних партій уже після виборів
виключати з виборчих списків «небажаних» кандидатів. Експерти ЦППР
підготували висновок у відповідній справі на запит судді КСУ, а згодом –
конституційне подання. Членкиня правління ЦППР Юлія Кириченко стала
одним з уповноважених представників суб'єкта подання.

pravo.org.ua

ПРАВО УКРАЇНЦІВ НА РЕФЕРЕНДУМ БЕЗ МАНІПУЛЯЦІЙ
Шість років – з часу ухвалення в 2012 році – ЦППР разом з громадськістю та
народними депутатами добивався скасування Закону «Про всеукраїнський
референдум». У чому полягала його проблема? Влада могла під гарною
обгорткою подати вигідне для неї рішення та прикритися рішенням
населення, у тому числі й змінювати Конституцію як завгодно.
Урешті, 6 квітня 2018 року КСУ визнав цей закон неконституційним, указавши
як на порушення Парламентом процедури його ухвалення, так і на
неконституційні за змістом положення.
Рішення
суду
зупинило
можливість
змінювати
Конституцію
в
неконституційний спосіб через проведення маніпулятивного національного
референдуму, натомість держава отримала серйозну законодавчу
прогалину, адже без відповідного закону неможливо провести референдум
із жодного питання, зокрема і з передбачених Конституцією. Ще у 2015 році з
ініціативи експертів ЦППР розроблено законопроект про всеукраїнський
рефередум, який передбачає належну процедуру проведення національних
референдумів і відповідає вимогам Конституції та європейським стандартам
належної практики проведення референдумів.
Сьогодні ЦППР працює над тим, щоб відповідний закон був ухвалений.
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СУДОВА РЕФОРМА
Започатковано підготовку щорічних доповідей про стан
незалежності суддів
Ці доповіді є альтернативними до офіційних, які готує Вища рада
правосуддя. «Тіньові» доповіді показали, що офіційна позиція ВРП з цього
питання однобока, а деякі важливі проблеми замовчуються, Перша
альтернативна доповідь за 2017 рік змусила Вищу раду правосуддя
покращити якість підготовки офіційної доповіді в наступному році, але
ситуація із захистом суддів-викривачів та «перекосами» в дисциплінарній
практиці не змінилася. Альтернативні доповіді показують, що ВРП не стала
агентом справжніх змін у системі правосуддя.

Підготовлено аналітичні дослідження на основі моніторингу
процедур у Вищій кваліфікаційній комісії суддів і Вищій раді
правосуддя
У партнерстві з іншими організаціями ми провели й опублікували низку
досліджень про те, як відбувалося формування Верховного Суду,
здійснювалося кваліфікаційне оцінювання суддів, а також впроваджувалися
інші ініціативи в межах судової реформи. На конкретних прикладах ми
довели маніпулятивний характер багатьох рішень органів суддівського
врядування. Результати досліджень вплинули на ухвалення політичних
рішень, зокрема впровадження особливої процедури добору суддів
Вищого антикорупційного суду, а також припинення в законодавчому
порядку повноважень членів ВККС і встановлення нового порядку її
формування.

Актуалізовано питання про запровадження інновацій у судах,
орієнтованість їхньої діяльності на користувачів, а також
спрощення судового процесу
Ми зібрали найкращі приклади інновацій, які українські суди впроваджують,
щоб стати комфортними і зручними для користувачів, й оприлюднили їх у
вигляді статті та інтерактивної карти. У такий спосіб ми інформаційно
підтримали суди, які впроваджують інновації у своїй діяльності, та показали
їх приклад для інших судових установ. Можна сказати, що сервісна
орієнтованість сьогодні стає новим трендом у діяльності судів.
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ВІДКРИТИЙ СУД – СУЧАСНИЙ СУД
У межах конкурсу мікрогрантів, наданих ЦППР, ГО «Бюро правничих
комунікацій» підготувала рейтинги інформаційної відкритості судів та
надіслала розроблені рекомендації судовим установам, простимулювавши
суди більш активно комунікувати з громадянами.
У результаті окремі суди оприлюднили на своїх веб-сторінках фотографії
керівництва, почали активніше наповнювати розділ «Новини» та
активізувалися в соціальних мережах тощо.
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ПУБЛІЧНА АДМІНІСТРАЦІЯ:
реформа міністерств, ЦОВВ, державної служби
В основу реформування міністерств покладено модель,
запропоновану експертами ЦППР
Модель передбачає створення в структурі міністерств самостійних
підрозділів для формування державної політики (директоратів). Експерти
ЦППР консультували уряд під час реформування восьми пілотних
міністерств, їхні пропозиції були використані Кабінетом Міністрів України
при підготовці Концепції оптимізації системи ЦОВВ. Голова правління ЦППР
Ігор Коліушко входив до Координаційної ради з питань реформування
державного управління.

Розроблено проект Закону України «Про Кабінет Міністрів
України та центральні органи виконавчої влади»
В основу законопроекту, розробленого експертами проекту EU4PAR за
участю Секретаріату КМУ та Офісу реформ КМУ, лягла концепція, яку
підготували експерти ЦППР. Обговорення проекту закону відбулося 15
серпня 2019 року за участю представників органів влади, громадськості та
науковців.

Надано пропозиції до проекту Закону України «Про внесення
змін до Закону України "Про державну службу”»
Експерти ЦППР входили до складу робочої групи НАДС з підготовки
згаданого законопроекту в частині вдосконалення порядку прийняття на
державну службу, підвищення кваліфікації державних службовців та оплати
праці. Експерти ЦППР підготували та передали на розгляд НАДС
альтернативний законопроект, окремі положення якого були враховані при
підготовці кінцевого законопроекту. Але в змінах до Закону «Про державну
службу» відображена лише їх незначна частина.
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РЕФОРМА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ: СТВОРЕННЯ ДИРЕКТОРАТІВ
У 2017 році в ході реформування державного управління в 10 пілотних
міністерствах почали створювати директорати – принципово нові підрозділи
з функціями аналізу та формування політики, стратегічного планування
роботи міністерств та розробки проектів законодавчих змін для втілення
реформ. Цим були реалізовані пропозиції ЦППР щодо структурної організації
міністерств. Станом на березень 2019 року в тринадцяти центральних
органах виконавчої влади було формовано 58 директоратів, у яких почали
працювати більше 500 фахівців з питань реформ.
У 2018 році за результатами опитування Фонду «Демократичні ініціативи»
імені Ілька Кучеріва створення директоратів у міністерствах названо однією
з п’яти найуспішніших реформ, хоча «Моніторинговий звіт про виконання у
2017–2018 роках Стратегії реформування державного управління України на
2016–2020 роки», підготовлений експертами ЦППР, показав, що не всі
директорати запрацювали, як планувалося, в окремих міністерствах їм не
ставлять відповідних до функціоналу завдань, а використовують для
виконання неосновних або непрофільних для цього органу функцій.
Важливо, що новий Уряд, сформований у 2019 році, не відмовився від
директоратів як основних структурних підрозділів міністерств й обіцяє
завершити їх формування.

10
ПУБЛІЧНА АДМІНІСТРАЦІЯ: адміністративна
процедура, адміністративний збір, ЦНАПи, паспортне
законодавство
Розроблено проект Закону «Про адміністративну процедуру»
Експерти ЦППР входили до робочої групи при Міністерстві юстиції України
з доопрацювання законопроекту про адміністративну процедуру. ЦППР
досяг збереження в ньому усіх важливих положень справедливої
адміністративної процедури. Доопрацьований законопроект отримав
позитивний висновок SIGMA та був зареєстрований у Парламенті у грудні
2018 року. Положення цього проекту закону роз’яснили та обговорили на
регіональних навчальних заходах, які ЦППР провів разом з партнерами.

Промоніторено діяльність 50 ЦНАП. За його результатами
розроблено рекомендації для покращення якості надання
адмінпослуг
ЦППР разом з регіональними партнерами дослідив діяльність 50 ЦНАП по
всій країні (30 у найбільших містах та 20 в ОТГ). Моніторинг дозволив
оцінити рівень прогресу ЦНАП в Україні за останні роки. Результати
моніторингу разом з рекомендаціями для покращення роботи були надані
кожному з цих ЦНАП. Крім того, за даними моніторингу були розроблені
рекомендації для Уряду, профільних міністерств і парламентського комітету
щодо покращення якості надання адміністративних послуг та роботи ЦНАП.

Проведено серії навчальних заходів: ефективні механізми
інтеграції адмінпослуг до ЦНАП, застосування загальної
адміністративної процедури тощо
Тренінги відбулися в Києві, Львові, Одесі, Дніпрі і Харкові за участі
регіональних партнерів. Заходи стали майданчиком для обміну досвідом і
найкращими
практиками
між
службовцями
органів
місцевого
самоврядування, посадовцями ЦНАП, науковцями та громадськими
активістами.
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ГРОМАДЯНИ ВИСОКО ОЦІНЮЮТЬ РОБОТУ ЦНАП УКРАЇНИ
ТА РІВЕНЬ ІНТЕГРОВАНОСТІ ЇХ ПОСЛУГ
Результати проведених у межах проекту соціологічних досліджень щодо
якості адміністративних послуг показали позитивні тенденції у ставленні
громадян до ЦНАП. Так, за даними опитування 2015 року, позитивно роботу
таких центрів оцінювали 82 % респондентів, а в 2019 році їх частка зросла до
90,9 %. Рівень задоволеності відвідувачів привітністю та компетентністю
персоналу ЦНАП становить 95 %.
Вагомий внесок у досягнення цих результатів зробив і ЦППР, адже ми багато
років проводимо навчальні тренінги для персоналу ЦНАП та працюємо з
питаннями методології і законодавства у цій сфері.
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ОРГАНИ ПРАВОПОРЯДКУ
Уперше в Україні комплексно досліджено участь громад у
забезпеченні правопорядку
Результати аналізу законодавчого забезпечення та практики діяльності
громадських формувань з охорони правопорядку, муніципальних варт,
«шерифів» та інших форм участі громад у забезпечення правопорядку, який
здійснювався протягом 2019 року, викладені у публікації «Участь громад у
забезпеченні правопорядку в Україні». Публікація використовується
органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями для
визначення оптимальних форм участі в охороні громадського порядку та
меж їх повноважень.

Уперше
в
Україні
досліджено
практику
Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів

діяльності

Результати аналізу практики притягнення прокурорів до дисциплінарної
відповідальності Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів
протягом 2017–2018 рр. лягли в основу публікації «Дисциплінарна
відповідальність прокурорів в Україні». Висновки та рекомендації детально
обговорені із членами КДКП, які в подальшому використовували їх у свої
роботі. Після зупинення діяльності КДКП у зв’язку з реформою органів
прокуратури новоутворені кадрові комісії, що виконують дисциплінарну
функцію, використовують дослідження для напрацювання власної практики
притягнення прокурорів до дисциплінарної відповідальності.

Уперше в Україні комплексно досліджено практику діяльності
поліцейських комісій
Результати вивчення проблем законодавчого регулювання діяльності
комісій, формування їхнього складу, судової практики оскарження рішень
комісій тощо оприлюднено в публікації «Поліцейські комісії в Україні: звіт за
результатами дослідження». Висновки та рекомендації обговорено з
керівництвом Національної поліції України та окремими поліцейськими
комісіями, зокрема головною. На основі виявлених проблем розроблено
законопроект, який наразі узгоджується з керівництвом Нацполіції з метою
подальшого подання від Кабінету Міністрів України.
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НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ – НЕЗАЛЕЖНА ОЦІНКА
У 2017 році громадськість, у тому числі експерти ЦППР, виступили із
закликом до Уряду не ухвалювати неякісний Порядок оцінки рівня довіри до
Національної поліції. Зокрема, зауваження стосувалися методу дослідження,
можливості впливу поліції на об’єктивність дослідження, неузгодженості з
іншими нормативно-правовими актами тощо. Окрім того, фахівці надали
низку рекомендацій, як покращити документ.
У результаті більшість висловлених пропозицій було враховано в
затвердженому Урядом на початку лютого 2018 року Порядку проведення
оцінки рівня довіри населення до Національної поліції. Цей документ
передбачений Законом «Про Національну поліцію України» 2015 року та
передбачає здійснення щорічної загальнонаціональної оцінки поліції
незалежними соціологічними службами, які відбираються на підставі Закону
«Про публічні закупівлі».

14
АНТИКОРУПЦІЙНА СФЕРА
Розроблено методологію та проаналізовано антикорупційні
програми органів влади
Результати аналізу свідчать, що запроваджена в 2014 році оцінка
корупційних ризиків та антикорупційних програм у державних органах на
сьогодні не стала дієвим превентивним механізмом. Для виправлення такої
ситуації експерти підготували низку рекомендацій для державних органів.

Підготовлено практичний посібник з питань кримінальноправової
кваліфікації
та
досудового
розслідування
корупційних злочинів і злочинів, пов’язаних з корупцією
Видання «Корупційні схеми: їх кримінально-правова кваліфікація і досудове
розслідування» розраховане на детективів НАБУ і ДБР, прокурорів САП,
суддів ВАКС, посадовців НАЗК, АРМА тощо та містить методологічні
рекомендації з розслідування згаданих злочинів. Посібник презентовано в
НАБУ та ДБР, а його примірники поширено серед працівників низки
профільних установ.

Результати проведених досліджень покладено в основу
проектів законів
Зокрема, проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України
(щодо відповідальності за корупційні та пов’язані з корупцією
правопорушення)»
підготовлений
на
основі
таких
досліджень:
«Узагальнення судової практики у справах про адміністративні
правопорушення, пов’язані з корупцією (статті 172-4–172-9 КУпАП)»,
«Висновок щодо стану імплементації у Кримінальний кодекс України
положень антикорупційних конвенцій щодо встановлення кримінальної
відповідальності за корупційні злочини», «Висновок щодо узгодженості між
собою положень Закону «Про запобігання корупції» та КК України, КПК
України та КУпАП», «Узагальнення проблем застосування Закону України
«Про запобігання корупції», а також КК України, КПК України та КУпАП».
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НАЗК: ПОЧАТИ ВСЕ СПОЧАТКУ
Експерти ЦППР активно адвокатували потребу перезавантаження
Національного агентства з питань запобігання корупції, оскільки останні три
роки цей орган фактично неефективно виконував покладені на нього
завдання.
Експерти ЦППР разом з представниками інших громадських організацій
підготували концепцію перезавантаження НАЗК, більшість ідей якої були
зрештою втілені в законі, ухваленому в жовтні 2019 року. У результаті на
початку листопада стартував конкурсний відбір нового керівника НАЗК
комісією, вирішальна роль у якій відведена міжнародним експертам. У
середині грудня стало відомо ім’я нового очільника установи.

ПІДСУМКИ В ЦИФРАХ
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