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ЯК ПІДВИЩИТИ  
ЯКІСТЬ КОМУНІКАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ

Рух ЧЕСНО декілька років поспіль проводить 
дослідження відкритості комітетів. І резуль-
тати аналізу свідчать, що війна, як і пандемія, 
стала для політиків, чиновників, судів наго-
дою закрити дані та блокувати громадський 
контроль за своєю роботою. Ба більше, без 
публічних порядків денних роботи зацікавле-
ні сторони не мають мінімальної можливості 
вплинути на ухвалення рішень політиками, які 
мають представницькі мандати. Лише у дея-
ких випадках обмеження відкритості може 
бути виправданим під час війни.

У дослідженні Руху ЧЕСНО «Прикрилися вій-
ною. Антирейтинг прозорості комітетів Вер-
ховної Ради» 2022 року було виявлено ос-
новні проблеми і найменш відкриті комітети. 
Для основних проблем Рух ЧЕСНО напра-
цював рекомендації. Важливо зазначити, що 
значною мірою ці рекомендації вже закріплені 
в законодавстві України, проте не виконують-
ся на практиці.

Правила висвітлення діяльності комітетів пар-
ламенту затверджені у декількох законодавчих 
актах. Так, обов’язки працівників секретаріату 
затверджені розпорядженням голови Верхов-
ної Ради № 1241-к від 20 грудня 2021 року, а 
технічні особливості наповнення закріплені в 
додатках розпорядження голови парламенту 
№ 21 від 31 січня 2022 року. 

Ці документи вичерпно затверджують струк-
туру сайтів комітетів та правила висвітлення 
їхньої діяльності. Серед іншого в них перед-
бачено, що секретаріат комітету зобов’яза-
ний публікувати:

● протокол, стенограму та аудіозапис засі-
дання комітету упродовж п’яти робочих 
днів після проведення засідання, а в разі 
розгляду проєктів кодексів і законопроєк-
тів, що містять понад 100 статей, пунктів, — 
не пізніше як за два дні до розгляду відпо-
відного законопроєкту парламентом;

● акти, прийняті комітетом, розміщуються 
упродовж трьох робочих днів;

● протокол та стенограма слухань у комі-
теті розміщуються, як правило, упродовж 
10 днів, але не пізніше 20 днів із дня про-
ведення слухань.

Також визначено, що сторінка «Контакти» має 
містити посилання на офіційні сторінки у со-
ціальних мережах (за наявності — Facebook, 
Twitter, Telegram, Instagram, YouTube тощо). 

Детально ознайомитись із законодавчими ви-
могами до ведення та заповнення сайтів комі-
тетів можна в Додатку 1.

 
Законодавчо визначені обов’язки секретаріату комітету

Секретаріат комітету забезпечує діяльність 
комітету, організацію проведення засідань 
комітету або інших заходів, а також допомагає 
в діяльності членів комітету, що пов’язана з 
вирішенням питань, які належать до предмета 
відання комітету. На виконання цих завдань 
секретаріат:

1. бере участь у розробці планів роботи ко-
мітету, а також вносить погоджені коміте-

том пропозиції до проєктів плану законо-
проєктної роботи Верховної Ради України, 
порядку денного сесії Верховної Ради 
України та розкладів пленарних засідань 
Верховної Ради України;

2. подає щотижнево в установленому поряд-
ку інформацію про перелік питань, які го-
туються до розгляду в комітеті, та про ре-
зультати їх розгляду;

https://www.chesno.org/post/5406/
https://www.chesno.org/post/5406/
https://www.chesno.org/post/5406/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1241k/21-%D1%80%D0%B3?fbclid=IwAR0Pk1b25poa2TrD84EyXY2F0vkLTCWtY5LPpD2UmA_T1XYF8Mvhy06cFM8#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/21/22-%D1%80%D0%B3?fbclid=IwAR3EPhM8YQg-paBH6bQc548FapRlDjw3Vb72uD-vTGLdzeFxLFnL8RLrAZI#n85
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3. за дорученням керівництва комітету орга-
нізовує підготовку засідань та інших захо-
дів, що проводяться в комітеті, погоджує 
список запрошених осіб, забезпечує їх 
явку та надання їм необхідної інформації;

4. веде протоколи і забезпечує стенографу-
вання засідань комітету, здійснює аудіо-
запис засідань комітету та відеозапис за-
сідань комітету, що проводяться в режимі 
відеоконференції;

5. здійснює підготовку проєктів рішень, вис-
новків, рекомендацій, роз’яснень щодо за-
стосування положень законів з питань, що 
належать до предмета відання комітету, 
здійснює оформлення таких документів, 
прийнятих комітетом.

Всі правила та строки вже виписані та є од-
наковими для всіх комітетів. Проте не всі ко-
мітети їх дотримуються, що ускладнює грома-
дянам, журналістам та активістам доступ до 
інформації та розуміння того, як відбувається 
один із найважливіших етапів обговорення 
законопроєктів перед їх публічним прийнят-
тям у сесійній залі Верховної Ради. Для покра-
щення роботи комітетів експерти Руху ЧЕСНО 
розробили рекомендації щодо вирішення 
проблем, виявлених під час дослідження.
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ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВІ РІШЕННЯ

1. Несвоєчасна публікація порядків денних та анонсів

Під час аналізу було виявлено значні прога-
лини в інформуванні громадян про порядки 
денні засідань та час їх проведення, зокре-
ма відсутність у комітетів єдиного підходу до 
формату інформування. Деякі комітети вза-
галі не оновлюють та не наповнюють розділ 
«Порядки денні» або додають анонси засідань 
вибірково. Під час аналізу інформації про за-
сідання комітетів у 2022 році було виявлено, 

що відсутність анонсів деяких засідань не об-
ґрунтовується. Така розрізненість інформації 
створює значні труднощі для громадян. 

Часто публікація відбувається вже після по-
чатку засідання або й після його завершен-
ня, що не дозволяє зацікавленим сторонам 
вчасно долучитись до участі або перегляду 
трансляції засідання.

Рекомендація

Публікувати анонси засідань за декілька днів, а також публікувати порядки денні у від-
повідному розділі у встановлені строки. Важливим є дотримання правил та формату 
публікації анонсів та порядків денних щодо всіх засідань без винятків та прогалин.

Джерело: скріншот із сайту Комітету  
ВРУ з питань Регламенту, депутатської 

етики та організації роботи ВРУ

Джерело: скріншот із сайту Комітету ВРУ з питань 
економічного розвитку
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2. Відсутність трансляцій засідань

Значна частина комітетів не має власних 
youtube-каналів, дехто публікує записи 
трансляцій на сторінках в інших соціальних 
мережах, наприклад у Facebook. Деякі ко-
мітети мають сторінки, проте не публікують 
посилання на онлайн-трансляції або записи 
засідань комітетів. На сторінках деяких ко-
мітетів наявні вибіркові публікації записів 
засідань. Усі ці варіанти не дозволяють гро-
мадянам вчасно та повною мірою стежити 
за діяльністю комітетів, що значно знижує 
відкритість комітетів. Різний формат подачі 

даних може свідчити про інституційну слаб-
кість, адже громадяни не бачать єдиної сис-
теми інформування.

В окремих випадках відсутність публікацій 
виправдана (Комітет з питань національної 
безпеки, оборони та розвідки, Комітет з пи-
тань правоохоронної діяльності). Проте якщо 
засідання відбувається у відеоформаті, а об-
говорювані питання не стосуються державної 
таємниці або інформації з обмеженим досту-
пом, такі трансляції необхідні.

Рекомендація

Публікувати посилання на трансляції засідань комітетів або записи засідань повною мі-
рою, в розумні строки та на офіційних сторінках комітетів у соціальних мережах. Для кра-
щого інформування громадян та відкритості на сторінках комітетів у соцмережах можна 
анонсувати трансляції засідань із відповідним посиланням.

Джерело:  
скріншот із сайту 
Комітету з питань 
аграрної та земельної 
політики

Джерело:  
скріншот із сайту 
Комітету з питань 

освіти, науки та 
інновацій
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3. Недотримання строків публікації результатів засідань

За результатами аналізу було виявлено, що 
більшість комітетів не дотримуються правил 
публікації результатів засідань. За законо-
давством секретаріат комітету зобов’язаний 
публікувати протокол, стенограму та аудіо-
запис засідання упродовж п’яти робочих 
днів після його проведення. Проте дуже ча-
сто будь-які результати засідання — прото-
кол/стенограма/аудіо — відсутні. 

 Іншою проблемою є недотримання строків 
публікації протоколів, стенограм та аудіо за-
сідань. Публікація відбувається в різний час 
доби, із різними часовими проміжками, що 
ускладнює доступ громадян до результатів 
засідань. Швидкість публікації результатів 
часто є важливою для оперативної реакції 
суспільства на прийняті рішення.

 

Рекомендація
Дотримуватись встановлених законодавством строків публікації результатів засідань 
(протоколів, стенограм та аудіозаписів), а також публікувати результати усіх засідань 
без винятків.

Джерело: скріншот із сайту Комітету ВРУ з питань цифрової трансформації
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4. Неповна інформація про результати засідань

Непоодинокі випадки вибіркової публіка-
ції результатів засідань. Наприклад, наявні 
протоколи, але відсутні стенограми. Така ви-
бірковість створює труднощі для громадян 

у пошуку необхідної інформації на сайтах 
різних комітетів, які не заповнюють деякі 
розділи. 

 
 

Рекомендація

Дотримуватись встановлених законодавством вимог до видів результатів засідань 
(протоколів, стенограм та аудіозаписів), а також заповнювати всі розділи сайту.

Джерело: скріншоти з сайту Комітету ВРУ 
з питань Регламенту, депутатської етики та 

організації роботи ВРУ
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5. Розміщення інформації про результати в розділі  
оголошень або доповнення анонсів

Окремим проблемним аспектом є відсут-
ність публікацій протоколів, стенограм та 
аудіозаписів у передбачених для цього роз-
ділах сайту. Непоодинокими є випадки до-
повнення новини про засідання вже після 

його проведення. За таких умов пошук не-
обхідної інформації значно ускладнюється, 
адже нелогічно шукати результати засідан-
ня в новинах, які були опубліковані задовго 
до його проведення.

 

Рекомендація

Публікувати результати засідань (протоколи, стенограми та аудіозаписи) у передбаче-
них для цього розділах сайту.

Джерело: скріншот із сайту Комітету ВРУ з питань молоді та спорту
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6. Перенасичення сайту інформацією, яка не є компетенцією  
комітету (привітання з днем народження і подібне)

На сайтах низки комітетів наявна значна 
кількість публікацій, які не відносяться до 
діяльності або компетенції комітету. Таке на-
громадження інформації ускладнює пошук 

анонсів і результатів засідань. Додаткова ін-
формація може бути опублікована на сайті, 
проте в обмеженій кількості та у відведених 
для нових публікацій розділах.

Рекомендація

Публікувати інформацію, яка не відноситься до діяльності або компетенції комітету, 
в призначених для цього розділах та в обмеженій кількості.

Джерело: скріншот із сайту Комітету ВРУ з питань Регламенту, депутатської етики  
та організації роботи ВРУ
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7. Надмірне акцентування уваги  
на керівництві комітетів — голові та заступниках

Під час аналізу було виявлено декілька ко-
мітетів, які публікують на своїх сайтах та сто-
рінках у соціальних мережах багато новин, 
що стосуються діяльності голови комітету 
або його заступників як членів комітету. 
За таких умов сторінка комітету перетво-
рюється на сайт, який веде пресслужба од-

ного чи кількох депутатів, що не відповідає 
меті — системному висвітленню діяльності 
комітетів. Зловживання доступом до інфор-
маційних ресурсів комітетів може негативно 
впливати на сприйняття комітету як важли-
вої складової законодавчого процесу.

Рекомендація

Надавати рівний доступ до публікації інформації про діяльність комітету всім його чле-
нам та не допускати зловживання доступом до інформаційних ресурсів комітетів в осо-
бистих цілях. Також не варто висвітлювати діяльність та публічні коментарі депутатів чи 
членів комітету, які не стосуються діяльності комітету. 

Джерело: скріншот із сайту Комітету ВРУ з питань економічного розвитку
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8. Відсутність контактних даних секретаріату комітету

Більшість сайтів комітетів не публікує контактні дані членів комітету або представників се-
кретаріату. Єдиним можливим варіантом комунікації є форма зворотного зв’язку, яка наразі 
виглядає застарілою. Деякі сайти мають технічні прогалини заповнення у темі контактів.

 

Та все ж під час аналізу були зафіксовані й позитивні приклади надання контактів членів 
та секретаріату комітету. Для прикладу, на сайті Комітету з питань енергетики та житлово- 
комунальних послуг опублікований вичерпний перелік контактних даних.

 

Рекомендація

Додати до розділу «Контакти» перелік актуальних контактних даних для звернення до 
членів та секретаріату комітету.

Джерело: скріншот із сайту Комітету ВРУ з питань економічного розвитку

Джерело: Комітет ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва

Джерело: скріншоти з сайту 
Комітету ВРУ з питань енергетики 

та житлово-комунальних послуг
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9. Відсутність на сайті комітету  
посилання на весь перелік сторінок у соціальних мережах

Частою проблемою є відсутність на сайті посилань на сторінки комітету в соціальних ме-
режах. Проте після пошуку та аналізу виявляється, що такі сторінки наявні і доволі часто й 
активно наповнюються. За відсутності посилань перевірити відповідність сторінки складно 
і достовірність інформації з такого джерела може викликати питання.

Позитивними прикладами є сайти комітетів, які додають посилання на всі свої сторінки у 
соціальних мережах. За таких умов перевірка достовірності інформаційного джерела про 
роботу комітету полегшується.

Рекомендація

Опублікувати на сайті комітетів посилання на всі актуальні сторінки комітету в соціаль-
них мережах.

Джерело: скріншот із сайту Комітету з питань транспорту та інфраструктури

Джерело: скріншот із сайту Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово 
окупованих територій, національних меншин та міжнаціональних відносин

Джерело: скріншот із сайту Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики
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10. Невідповідність назв  
сторінок у соціальних мережах назві комітетів

Низка комітетів мають невідповідні назви сто-
рінок у соціальних мережах, що суттєво усклад-
нює пошук. Найчастіше невідповідні назви на-
явні в YouTube. Прикладами є youtube-канали 
Комітету з питань соціальної політики та захи-

сту прав ветеранів, Комітету з питань Регла-
менту, депутатської етики та організації роботи 
ВРУ та Комітету з питань екологічної політики 
та природокористування.

 
 
 

Рекомендація

Змінити назви сторінок у соціальних мережах відповідно до офіційних назв комітетів. 

Джерело: youtube-канали Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, 
Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВРУ, Комітету з питань 

екологічної політики та природокористування
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11. Уніфікація вигляду сайтів УСІХ комітетів

Незважаючи на затвердження на законо-
давчому рівні структури сайтів комітетів, 
наразі всі вони виглядають по-різному. 
Це суттєво ускладнює пошук необхідної 
інформації, адже на кожному із сайтів ко-
мітетів відрізняються розділи, наявні деякі 
блоки інформації, а інші відсутні. Така роз-

різненість свідчить про слабку інституцій-
ність, адже сайт парламенту та його струк-
турних підрозділів має бути з уніфікованою 
структурою та в одному дизайні, в тому 
числі для комітетів. Наразі ж сайти комітетів 
більше подібні на сайти різних органів міс-
цевого самоврядування.

Рекомендація

Дотримуватись затвердженої структури сайтів комітетів та правил висвітлення інфор-
мації для полегшення пошуку інформації громадянами.  

Джерело:  
скріншот із сайту Комітету 
з питань економічного 
розвитку

Джерело:  
скріншот із сайту Комітету  
з питань свободи слова

Джерело:  
скріншот із сайту Комітету  
з питань інтеграції України 
до Європейського союзу
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ПОРАДИ КОМУНІКАЦІЙНИКІВ ЧЕСНО  
ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ФОРМАТУ ТА ПОДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ

1. Після кожного засідання необхідно писати оглядову новину, яка б містила ключову інфор-
мацію про всі питання, що були розглянуті чи були перенесені, з гіперпосиланнями на сте-
нограму розгляду кожного питання чи законопроєкту, відео-, аудіо-, фотоматеріали, текст 
проєкту та результати голосувань щодо кожного питання.

2. Цілком прийнятним виглядає висвітлення позиції окремих членів комітету коментарями, 
оформленими в новини. В разі дискусії під час обговорення питання важливо оприлюднити 
позиції всіх сторін.

3. Такі матеріали варто поширювати як на сторінках комітетів у соціальних мережах, так і роз-
силкою на всеукраїнські медіа, що пишуть про політику.
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ДОДАТОК 1

Типовий веб-сайт комітету Верховної Ради України

Підрозділ 

Про  
Комітет

Рубрика 

Загальна інформація

• Голова Комітету

• склад Комітету

• структура Комітету1

• секретаріат Комітету

• предмет відання Комітету 

 
Архів за скликаннями  
(щодо кожного скликання)

• стенограми засідань Комітету

• протоколи засідань Комітету

• посилання на веб-сайти комі тетів 
Верховної Ради України по передніх 
скликань, до предметів відання яких 
належали питання Комітету

 

Інша інформація

• посилання на законодавство  
про діяльність комітетів

• історична довідка2

Строки та  
умови оприлюднення 

Протягом двох днів з дня 
прий няття відповідного 
рішення

Оперативно, за графіком 
оновлення веб-сайту,  
після внесення відповідної 
інформації

Після початку роботи  
Верховної Ради України  
нового скликання

Оперативне оновлення 
після зміни законодавства 
про діяль ність комітетів 
Верховної Ради України

Суб’єкт, відповідальний за внесення інформації
● Секретаріат Комітету (СК)
● Головне організаційне управління (ГОУ)
● Управління комп’ютеризованих систем (УКС)

1 Може мітити розділи «Підкомітети», «Робочі групи», «Позаштатні радники» тощо.
2 За наявності.

С
К
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Підрозділ 

Діяльність 
Комітету 

Рубрика 

Засідання Комітету

• розклад засідань 

• порядки денні

• стенограми  
(у форматі docx, html)

• протоколи (у форматі pdf)

• аудіозаписи засідань

• реєстрація народних депутатів 
України на засіданнях Комітету 

• інформація про порядок  
допуску на засідання Комітету  

 
Події в Комітеті

• анонси подій

• новини та повідомлення

• парламентські слухання

• слухання у Комітеті

• інші заходи3

 

Міжнародна діяльність

• міжнародні заходи

• міжпарламентське співро-
бітництво

• інша діяльність

 

Установча функція

(розміщується визначена  
законом інформація щодо  
призначень на посади) 

Строки та 
умови оприлюднення 

Здійснюється оперативне  
оновлення з урахуванням такого:

• проект розкладу засідань  
Комітету, сформований Головою 
Комітету, розміщується упродовж 
одного робочого дня

• затверджений Комітетом розклад 
засідань Комітету на двотижне-
вий строк розміщується упро-
довж одного робочого дня

• зміни до розкладу засідань  
Комітету розміщуються не пізніш 
як за чотири дні до засідання –  
в період між пленарними засідан-
нями Верховної Ради України,  
не пізніш як за 24 години –  
у пленарний період

• протокол, стенограма та аудіоза-
пис засідання Комітету розміщу-
ються упродовж п’яти робочих 
днів після проведення засідання, 
а в разі розгляду проектів кодек-
сів і законопроектів, що містять 
понад 100 статей, пунктів, –  
не пізніш як за два дні до розгля-
ду відповідного законопроекту 
Верховною Радою України

• акти, прийняті Комітетом, розмі-
щуються упродовж трьох робо-
чих днів

• протокол та стенограма слухань  
у Комітеті розміщуються, як пра-
вило, упродовж 10 днів, але  
не пізніше 20 днів з дня прове-
дення слухань

Відповідальний

3 Може включати інформацію про проведення конференцій,  
«круглих столів», зустрічей, засідань робочих груп, семінарів тощо.

С
К
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Підрозділ 

Акти та інші 
документи

 

Законо
проектна 
робота

 

Контакти

Рубрика 

• рішення Комітету4

• висновки

• рекомендації

• роз’яснення

• матеріали слухань

• плани та звіти

• інші документи  

 
Законопроекти на розгляді Комітету

• законопроекти, щодо яких Комітет  
є головним

• законопроекти, щодо яких Комітет  
не є головним

 

Обговорення законопроектів

• експертні висновки щодо законо-
проектів (частина третя статті 103  
Регламенту Верховної Ради України)

• законопроекти, винесені  
на обговорення

 

• адреса (для листування)
• телефони приймальні
• електронна пошта (за потреби)
• довідкова інформація

Строки та умови 
оприлюднення 

Формується автоматично 
на основі інформації, вне-
сеної у встановленому 
порядку 

За рішенням Комітету

Оперативне оновлення

Відповідальний

4 Рішення, висновки, рекомендації, роз’яснення Комітету розміщуються у хронологічному порядку  
за всі скликання Верховної Ради України.

С
К

С
К

ГО
У
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Підрозділ 

Головна  
сторінка 
вебсайту  
Комітету5

Рубрика 

Шапка (header)

• логотип

• назва Комітету 

• посилеання на веб-сайти

• мова інтерфейсу

• посилання на електронний кабінет користувача

• посилання на офіційні сторінки у соціальних  
мережах (Facebook, Twitter, Telegram, Instagram, 
YouTube тощо) (за наявності)

• головне меню

• пошук по веб-сайту Комітету 

 

Основна частина

• анонси подій

• новини та оголошення

• повідомлення

• блок діяльності Комітету

• блок засідань Комітету

• блок законопроектної 
роботи

• блок банерів

• фото

• відео

• аудіо

 

Підвал (footer)

• посилання на головну 
сторінку та інші веб- 
ресурси Верховної  
Ради України

• корисні посилання

• мапа сайту

• адреса

• зворотний зв’язок

Строки та умови 
оприлюднення 

Оперативне 
оновлення

Відповідальний

5 Для типового веб-сайту Комітету навігаційні елементи шапки (header)/підвалу (footer), головне меню, посилання 
на електронні сервіси та сторінки у соціальних мережах, пошукова форма визначаються Управлінням  
комп’ютеризованих систем.

С
К

У
КС

У
КС
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Рекомендації для секретаріатів комітетів.

Як підвищити якість комунікації результатів роботи 
(на основі аналізу каналів комунікацій)

Розроблено ГО «Рух ЧЕСНО»  
за підтримки Міжнародного фонду «Відродження»

Київ — 2023 
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