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Деякі роз’яснення Міністерства юстиції України щодо затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України Типового Положення про громадські ради при органах
державної влади
На запит ЕДЦ «Правова аналітика» Мін’юстом надано роз’яснення щодо окремих норм
затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 03.11.2010 № 996 Типового Положення
про громадську раду при Міністерстві, іншому центральному органів виконавчої влади, Раді
Міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській,
районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації (далі – Типове
положення). (Із деякими запитаннями, застереженнями та позицією ЕДЦ «Правова
аналітика» щодо змісту Положень про громадські ради, які були також висловлені і
Міністерству юстиції, можна ознайомитися за наступним посиланням)
Міністерством Юстиції надано правові роз’яснення щодо Типового положення про
громадські ради такого змісту:
-

-

На сьогодні законодавство України не містить визначення понять «типове
положення», «типовий документ».
Типове положення про громадські ради носить рекомендаційний характер.
Положення про конкретну громадську раду розробляється на основі Типового
положення, затвердженого Кабміном.
Відповідно до абзацу 2 п. 2 Типового положення, Положення про громадську раду
погоджується з органом виконавчої влади, при якому вона утворюється та
схвалюється на її засіданні, але механізм реалізації загаданої норми законодавством
не передбачений. На думку Мін’юсту, відповідне питання має регулюватися
внутрішніми актами органу, при якому створена громадська рада.
Громадські ради можуть брати участь у процесі підготовки проекту постанови КМУ
про внесення змін до Типового положення про громадські ради шляхом участі у
громадському обговоренні відповідного проекту

Узагальнення ЕДЦ «Правова аналітика»:
На підставі вказаного вище, можна зробити висновок, що у зв’язку із існуючими прогалинами
в законодавстві, відсутністю механізмів реалізації ряду норм вказаної вище постанови КМУ,
МЮУ висловлює свої бачення можливостей вирішення деяких проблемних аспектів, що не
вирішує проблеми на національному рівні, оскільки залишаються неврегульованими питання
поняття та суті «типового документу», його обов’язковості, процедури розроблення
затвердження та схвалення положень про громадські ради та можливостей прийняття
положень про громадські ради, які відрізняються від змісту типового документу.
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